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- De ce spui, Popescule, cã stãm pe
loc? Noi mergem... mereu înapoi.
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Una dintre cele mai

bine gospodãrite locali-
tãþi doljene, Pleniþa nu
pierde nici o ocazie de
a atrage noi fonduri
pentru dezvoltare. Mai
nou, comuna este parte
a unui proiect trans-
frontalier – oportunita-
te exploatã destul de rar
de localitãþile din mediul
rural - ce se va realiza
împreunã cu douã loca-
litãþi din Bulgaria, iar o
delegaþie a partenerilor
de la sud de Dunãre a
fost, chiar ieri, în vizitã
în localitatea doljeanã
pentru a pune la punct
detaliile proiectului.
Primarul Puiu Calafe-
teanu a subliniat, cu
mândrie, cã va fi ame-
najat pârâul Ududoi,
cum îi spun localnicii, ce
trece prin centrul comu-
nei, ºi cã vor fi construi-
te un teatru de varã ºi o
bibliotecã.
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ce a spusce a spusce a spusce a spusce a spus
VVVVValeriu Zgonea!aleriu Zgonea!aleriu Zgonea!aleriu Zgonea!aleriu Zgonea!

Într-un noian de rostiri, nu toa-
te deplin inspirate, de-a lungul
timpului, ceea ce a spus joi, la
interviul DC News LIVE, pre-
ºedintele executiv al PSD, Vale-
riu Zgonea, ºi anume cã “nu poþi
fi un om de stânga ºi sã-þi pui
poze pe facebook ºi sã spui
cã ai zburat cu avionul privat,
ºi ai stat într-un hotel de 5
stele”, constituie o temã de dis-
cuþie. Fireºte, o persoanã cu re-
flexe de stânga, nu înseamnã
automat sã aibã pantalonii “rupþi
în fund”, dar nici sã se preteze
la “fiþe”…

Secretara ªcoliiSecretara ªcoliiSecretara ªcoliiSecretara ªcoliiSecretara ªcolii
„Gheorghe„Gheorghe„Gheorghe„Gheorghe„Gheorghe
Bibescu” dinBibescu” dinBibescu” dinBibescu” dinBibescu” din
Craiova arestatãCraiova arestatãCraiova arestatãCraiova arestatãCraiova arestatã
pentru trafic depentru trafic depentru trafic depentru trafic depentru trafic de
influenþãinfluenþãinfluenþãinfluenþãinfluenþã

Rata abandonuluiRata abandonuluiRata abandonuluiRata abandonuluiRata abandonului
ºcolarºcolarºcolarºcolarºcolar, în scãdere, în scãdere, în scãdere, în scãdere, în scãdere
în Doljîn Doljîn Doljîn Doljîn Dolj

Originile UniuniiOriginile UniuniiOriginile UniuniiOriginile UniuniiOriginile Uniunii
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ale Europeiale Europeiale Europeiale Europeiale Europei

Niºte jurnaliºti metropolitani, cri-
ticând un posibil proiect de reorga-
nizare a UE într-o Uniunea a State-
lor Europene, s-au grãbit sã-l indi-
ce þap ispãºitor pentru un astfel de
demers pe un om politic ºi cãrturar
italian pe numele sãu Altiero Spi-
nelli, omagiat, printre altele, ºi cu
atribuirea numelui sãu uneia dintre
cele mai mari aule ale edificiului
Parlamentului european. Se confir-
mã, astfel, nu întâia oarã, cã o do-
cumentare precarã ori lipsa totalã a
acesteia sfârºeºte, din pãcate…
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DNA cere
ca eliberarea
condiþionatã
sã se facã doar
dupã plata
prejudiciului

Direcþia Naþionalã Antico-
rupþie a solicitat ieri Parchetu-
lui de pe lângã ÎCCJ sã aplice
unitar legea, iar eliberãrile
condiþionate sã se facã doar
dupã ce condamnaþii achitã
prejudiciul. “Dispoziþiile din
Codul Penal în vigoare prevãd
în mod expres cã, liberarea
condiþionatã poate fi dispusã
dacã cel condamnat a executat
fracþia(…)a îndeplinit integral
obligaþiile civile. Considerate a
fi mai severe aceste condiþii, nu
sunt aplicate de cãtre unele
instanþe, nici în situaþia în care
condamnarea definitivã s-a
dispus prin aplicarea dispoziþii-
lor din noul cod penal, care la
momentul condamnãrii repre-
zentau legea penalã mai
favorabilã. Aºa fiind, în astfel
de situaþii, dispoziþiile Curþii
Constituþionale privind aplica-
rea globalã a legii penale mai
favorabile, nu se mai regãsesc”,
se aratã într-o adresã a procuro-
rului ºef al DNA Laura Codruþa
Kovesi, care a fost transmisã
vineri Parchetului de pe lângã
ÎCCJ. Direcþia Naþionalã
Anticorupþie solicitã ca eliberã-
rile condiþionate sã nu se mai
facã dacã persoana condamnatã
nu a achitat întreg prejudiciul
din dosar. “Având în vedere cele
expuse, vã solicitãm sã consta-
taþi dacã problema de drept a
primit o soluþionare diferitã din
partea instanþelor judecãtoreºti
ºi justificã sesizarea Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie ca
printr-o decizie obligatorie, sã
stabileascã modul unitar de
interpretare ºi aplicare a
dispoziþiilor legale” se mai aratã
în adresa DNA.

Conform unui comunicat, Avocatul Popo-
rului s-a autosesizat ºi monitorizeazã situaþia
apãrutã în judeþul Argeº, unde mai mulþi bebe-
luºi ºi copii mici au fost internaþi cu sindrom
hemolitic- uremic. Potrivit Avocatului Popo-
rului, acþiunea instituþiei este realizatã de cãtre
Biroul Teritorial Piteºti, sub directa coordona-
re a adjunctului Avocatului Poporului pentru
drepturile copilului, Ionel Oprea.

Sesizarea din oficiu a Avocatului Poporului
este urmarea informaþiilor apãrute în mass-
media, începând cu 10 februarie 2016, con-
form cãrora “mai mulþi copii, cu vârste de
pânã la doi ani, au fost internaþi în cadrul Spi-
talului de Pediatrie din Piteºti cu sindrom dia-
reic acut ºi nevoie urgentã de dializã din cazu-
za unei infecþii provocate de bacteria E-coli”,
a precizat Avocatul Poporului.

Parchetul de pe lângã Tribunalul Argeº a
preluat dosarul de la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Piteºti, ºi s-a început urmãrirea
penalã “in rem cu privire la împrejurãrile în
care a survenit decesul bebeluºului infectat
precum ºi cu privire la îmbolnãvirea mai
multor minori cu vârste de pânã la 3 ani ºi 2
luni”, se spune într-un comunicat al Parche-

Parlamentarii vor ca Guvernul
sã finanþeze construirea a 544 de
noi creºe, potrivit unui proiect de
lege aflat în dezbatere publicã la
Senat care prevede cã acestea vor
fi înfiinþate în fiecare localitate ur-
banã de peste 10.000 de locuitori
fãrã a se þine cont de numãrul ce-
lor existente deja.”Creºele din Pro-
gramul Naþional <<Creºe pentru
copiii României>> se înfiinþeazã
prin Hotãrâre a Guvernului Româ-
niei, în fiecare localitate urbanã,
inclusiv în sectoarele Municipiu-
lui Bucureºti, ce depãºeºte 10.000
de locuitori, fãrã a se þine cont de
cele existente”, prevede proiectul
de lege, susþinut de 91 de parla-

Compania Naþionalã Poºta Ro-
mânã a anunþat cã la 1 martie va
creºte tariful pentru trimiterea de
colete poºtale interne de la 1,2
lei la 4,3 lei/trimitere, în timp ce
taxa pe fiecare kilogram sau
fracþie de kilogram se va dimi-
nua de la 1,2 lei la 0,5 lei/kilo-
gram. De asemenea, compania
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tului de pe lângã ÎCCJ.
Procurorii au solicitat “efectuarea unor ana-

lize de specialitate Direcþiei de Sãnãtate Publi-
cã Argeº, Agenþiei Naþionale de Mediu, fiind
solicitate inclusiv analize cu privire la apa po-
tabilã furnizatã în oraºele Piteºti, Câmpulung
ºi Topoloveni”. Totodatã, au fost ridicate pro-
be din alimentele consumate de cãtre bebelu-
ºul decedat, pentru a fi analizate, precum ºi
documentele medicale întocmite de cãtre re-
prezentanþii spitalelor la internarea minorilor,
mai multe persoane fiind audiate vineri de cã-
tre procurori.

De asemenea, Ministerul Sãnãtãþii a anun-
þat într-un comunicat cã în ultimele 36 de ore
la Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii “Ma-
rie Curie” nu s-au înregistrat cazuri noi de copii
transferaþi de la unitãþi sanitare din judeþul

Argeº cu boala diareicã acutã complicatã. În
prezent, la unitatea sanitarã se aflã internaþi 11
copii cu vârste cuprinse între 5 luni si 3 ani,
transferaþi în ultimele zile de la Spitalul de Pe-
diatrie din Piteºti . La majoritatea copiilor, sta-
rea de sãnãtate s-a ameliorat, opt dintre ei fi-
ind încã dializaþi peritoneal, iar unul necesi-
tând asistenþã respiratorie.

În paralel, Ministerul Sãnãtãþii a început o
anchetã pentru depistarea cauzelor care au dus
la aceste îmbolnãviri ºi va comunica rezulta-
tele anchetei epidemiologice în cel mai scurt
timp. În functie de rezultatele analizei investi-
gaþiilor întreprinse ºi de recomandãrile echi-
pei de control ºi a Centrului Naþional de Su-
praveghere ºi Control a Bolilor Transmisibile,
Ministerul Sãnãtãþii a comunicat cã va lua
mãsurile care se impun.

Avocatul Poporului s-a auto-
sesizat ieri în cazul mai multor

copii care au fost internaþi în
spitale având sindromul hemo-

litic- uremic. ªi Parchetul de
pe lângã Tribunalul Ageº anche-
teazã cazul copiilor internaþi în
spitale, dar ºi a decesului bebe-

luºului care a fost infectat cu
E.coli, a anunþat vineri

Parchetul de pe lângã ÎCCJ.

Poºta Românã creºte tariful
pentru trimiterea de colete

poºtale interne
va modifica structura tarifarã a
trimiterilor retur, având ca ob-
iect colete poºtale cu greutate
pânã la 10 kilograme inclusiv,
prin introducerea, pe lângã tari-
ful pe fiecare kilogram sau frac-
þie de kilogram de 0,5 lei, a unui
tarif fix/trimitere de 1,5 lei/tri-
mitere. Aceste modificãri tarifa-

re operate de Poº-
ta Românã au avut
la bazã acoperirea
costurilor generate
de prestarea servi-
ciilor poºtale inter-
ne din sfera servi-
ciului poºtal uni-
versal ºi au fost
aprobate de Auto-
ritatea Naþionalã
pentru Administra-
re ºi Reglementare
în Comunicaþii
(ANCOM). Toto-
datã, Poºta Româ-
nã a eliminat tarifa-
rea diferenþiatã pen-
tru Europa/Restul
lumii, în cazul tri-
miterilor prioritare.

Parlamentarii se întrec
în propuneri privind

construirea de creºe

mentari. Cei mai mulþi semnatari
sunt de la PSD ºi UNPR, dar lor li
s-au alãturat ºi 4 liberali, ca ºi re-
prezentanþi ai PC, UDMR ºi
PSRO. Aleºii vor ca Guvernul asi-
gure fondurile pentru construirea,
organizarea ºi funcþionarea creºe-
lor de la bugetul de stat, prin In-
spectoratele ºcolare judeþene. Pro-
iectul va începe în 2017 ºi se va
termina 2021, prevede propune-
rea legislativã, aflatã în procedu-
rã de urgenþã.Proiectul de lege
prevede necesarul de creºe pen-
tru 191 de localitãþi, inclusiv sec-
toare ale Municipiului Bucureºti,
calculat în funcþie de numãrul de
locuitori.
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Într-un noian de rostiri, nu toa-
te deplin inspirate, de-a lungul
timpului, ceea ce a spus joi, la
interviul DC News LIVE, pre-
ºedintele executiv al PSD, Va-
leriu Zgonea, ºi anume cã “nu
poþi fi un om de stânga ºi sã-
þi pui poze pe facebook ºi sã
spui cã ai zburat cu avionul
privat, ºi ai stat într-un hotel
de 5 stele”, constituie o temã
de discuþie. Fireºte, o persoanã
cu reflexe de stânga, nu înseam-
nã automat sã aibã pantalonii
“rupþi în fund”, dar nici sã se pre-
teze la “fiþe”, de factura celor
evocate de preºedintele Came-
rei Deputaþilor, sau alte exage-
rãri. Social-democraþia se adre-
seazã pãturii mijlocii, din orice
þarã europeanã, ºi exemplul

MIRCEA CANÞÃR
scandinav încã dãinuie, inspirân-
du-l pe candidatul democrat Ber-
nie Sanders, la alegerile prima-
re din SUA. Evocarea unor par-
ticularitãþi ale “partidelor de
stânga”, de pe continent, precum
ar fi electoratul constant, justiþia
socialã, egalitatea de ºanse
º.a.m.d., este ºi nu este, aºa cum
a descris-o frugal Valeriu Zgo-
nea, el însuºi convins de abor-
dãrile diferite - tendinþele libe-
rale ºi cele socialiste - care pot
convieþui în câmpul social-de-
mocrat, aºa cum se ºi întâmplã.
Multe din afirmaþiile liderului
executiv al social-democraþilor
au sunat “la locul lor”. Au avut
ºi amplitudinea necesarã, þinând
cont cã ne aflãm în buza debu-
tului campaniei electorale pen-

tru alegerile locale, când impe-
rativã este unitatea ºi nu disolu-
þia grupurilor de militanþi. Apoi,
unele accente cuplate unei “noi
structuri de gândire” au pã-
rut puþin tardive, dar nu despre
aºa ceva este vorba. Valeriu
Zgonea a spus câte ceva despre
ce trebuia spus de mai multã
vreme ºi probabil cã doar per-
turbãrile organizatorice au amâ-
nat sine die reiterarea lor. So-
cial-democraþia are dificultãþi re-
ale în majoritatea statelor euro-
pene. Nici stânga radicalã, anti-
austerã, gen Podemos, Syriza,
nu a reuºit sã facã prozeliþi, aºa
cum poate se credea. Cu alte
cuvinte, distincþia stânga/dreap-
ta ºi-a estompat mult din valen-
þele intrinseci definitorii altã

datã, încât trebuie identificate
alte ºi alte idei valide, capabile
sã seducã electoratul. Senatorul
de Dolj, Mihai Fifor, în calitate
de preºedinte al Comitetului Na-
þional al PSD, are “obligaþia sã
gãseascã în departamente
acele pârghii, menite sã mo-
dernizeze conceptul ideologic
avut de partidul nostru la în-
ceputul acestui deceniu ºi în
perioada 2000-2010, când a
promovat politici publice re-
zonabile”, a spus Valeriu Zgo-
nea. Provocãri noi, precum imi-
graþia ºi terorismul, îngrijoreazã
toatã Europa. Din varii motive
economia încã nu decoleazã, iar
spaþiul Schengen, trãinicia UE,
Brexitul, creeazã frisoane. Sã nu
uitãm cã în Danemarca, social-

Nu e rãu ce a spus VNu e rãu ce a spus VNu e rãu ce a spus VNu e rãu ce a spus VNu e rãu ce a spus Valeriu Zgonea!aleriu Zgonea!aleriu Zgonea!aleriu Zgonea!aleriu Zgonea!
democraþii ex-premierul Helle
Thorning Schmidt, au pierdut
alegerile parlamentare, în iu-
nie anul trecut, doar datori-
tã unei atitudini moderate
avute faþã de imigranþi, fiind-
cã în rest creºterea economicã
fusese an de an, una statornicã,
investiþiile în sãnãtate fãrã pre-
cedent, ºi “þara era în formã
bunã”. Preºedintele Camerei
Deputaþilor, Valeriu Zgonea, s-
a arãtat însã destul de reþinut,
ceea ce a surprins, în referirile
la guvernarea social-democra-
tã, ceea ce poate constitui, fie o
scãpare, fie o omisiune preme-
ditatã, din raþiuni pe care doar
domnia sa le ºtie. În rest a spus
câteva lucruri absolut fireºti, adi-
cã normale.

Dimitris Avramopoulos, comi-
sarul european pentru migraþie, afa-
ceri interne ºi cetãþenie, a precizat
cã  având în vedere cã numãrul
migranþilor care ajung în Europa
rãmâne ridicat, trebuie sã intensi-
ficãm punerea în aplicare a rãspun-
sului convenit la nivel european
care asigurã un echilibru între res-
ponsabilitate ºi solidaritate. „Pen-
tru cei care sosesc în Uniune trebu-
ie sã fie clar cã dacã au nevoie de
protecþie o vor primi, dar nu este la
latitudinea lor sã decidã unde anu-
me; iar dacã nu îndeplinesc con-
diþiile pentru a beneficia de pro-

S-au înregistrat progrese înS-au înregistrat progrese înS-au înregistrat progrese înS-au înregistrat progrese înS-au înregistrat progrese în
realizarea acþiunilor prioritare dinrealizarea acþiunilor prioritare dinrealizarea acþiunilor prioritare dinrealizarea acþiunilor prioritare dinrealizarea acþiunilor prioritare din
agenda europeanã pentru migraþieagenda europeanã pentru migraþieagenda europeanã pentru migraþieagenda europeanã pentru migraþieagenda europeanã pentru migraþie

Potrivit rapoartelor prezentate de Comi-
sia Europeanã miercuri, 10 februarie, s-au
înregistrat progrese în realizarea acþiunilor
prioritare din agenda europeanã pentru mi-

graþie. Sunt necesare însã eforturi suplimen-
tare deoarece numeroase termene nu au fost
respectate, iar angajamentele luate se con-
cretizeazã într-un ritm lent.

tecþie, vor fi returnaþi. Pentru a îm-
bunãtãþi gestionarea fluxului de mi-
granþi ºi a securiza frontierele eu-
ropene, toate statele membre trebu-
ie sã îºi respecte angajamentele, sã
aplice cu stricteþe normele europe-
ne privind azilul ºi controlul fron-
tierelor ºi sã ofere sprijinul necesar
pentru statele membre care sunt cele
mai expuse.”

Suspendarea temporarã a
mecanismului de transfer pentru
30% din solicitanþii

Comisia a prezentat rapoarte
privind progresele înregistrate de

sistemul de puncte de acces-
 (hotspot) ºi de mecanismul
de transfer în Italia ºi Grecia,
precum ºi despre mãsurile ad-
optate pentru a pune în aplicare-
 angajamentele cuprinse în decla-
raþia privind ruta Balcanilor de
Vest, care a avut loc în octom-
brie 2015. Comisia a prezentat ºi
un raport referitor la punerea în
aplicare a Planului de acþiune UE-
Turcia. De asemenea, Comisia a
prezentat avize motivate în cadrul
a nouã proceduri de constatare a
neîndeplinirii obligaþiilor, în ceea
ce priveºte transpunerea norme-
lor pentru punerea în aplicare a

sistemului european comun de
azil. Deciziile se referã la Germa-
nia (2 cazuri), Estonia, Slove-
nia (2 cazuri), Grecia, Franþa,
Italia ºi Letonia. Comisia a ad-
optat o recomandare adresatã
Greciei privind mãsurile urgente -
care trebuie luate pentru reluarea
treptatã a transferurilor efectua-
te în temeiul Regulamentului Du-
blin (care priveºte stabilirea sta-
tului membru responsabil cu exa-
minarea unei cereri de protecþie

internaþionalã). Colegiul a pro-
pus, de asemenea, suspendarea
temporarã a mecanismului de
transfer pentru 30% din solicitan-
þii care urmeazã sã fie transferaþi
cãtre Austria în acest an ºi a dis-
cutat proiectele de recomandãri,
prezentate în temeiul articolu-
lui 19b din Codul frontierelor
Schengen, care se adreseazã
Greciei.

MARGA BULUGEAN

Europarlamentarul Victor Boºtinaru, vice-
preºedintele Grupului S&D din Parlamentul
European pentru politicã externã, participã
în aceastã sãptãmânã la o vizitã de lucru în
Rabat, Maroc.

VVVVVizitã de lucru în Rabatizitã de lucru în Rabatizitã de lucru în Rabatizitã de lucru în Rabatizitã de lucru în Rabat

Pe agenda vizitei sunt incluse întrevederi
la nivel înalt cu Ambasadorul ºi ºeful Delega-
þiei Uniunii Europene în Maroc, Rupert Joy,
Preºedintele Camerei Reprezentanþilor, Rachid
Talbli Alami, Preºedintele Camerei Consilie-
rilor, Abdelhakim Benchamach, Ministrul Afa-
cerilor Externe ºi al Cooperãrii, Salaheddine
Mezouar, Ministrul Justiþiei ºi Libertãþilor,
Mustapha Ramid, Preºedintele Consiliului
Naþional pentru Drepturile Omului, Driss El
Yazami ºi Preºedintele Consiliul Regal pentru
Problemele Saharei, Khalihenna Ould Erra-
chid. De asemenea, vizita va include ºi dis-
cuþii cu membrii comisiei parlamentare mix-
te Maroc – Uniunea Europeanã, liderii princi-
palelor grupuri parlamentare ºi reprezentanþi

ai societãþii civile. Alãturi de eurodeputatul Vic-
tor Boºtinaru, la vizita de lucru participã ºi Carlo
Bittarelli, Coordonatorul Grupului S&D din Par-
lamentul European responsabil pentru relaþiile
cu þãrile din Magreb. Marocul a semnat Acor-
dul de Asociere cu Uniunea Europeanã în 1996,
acord care a intrat în vigoare în anul 2000. „Sta-
tutul avansat” cu blocul comunitar pentru Ma-
roc a fost concretizat în 2008.

MARGA BULUGEAN
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Cercetarea secretarei de la ªcoala Gimnazialã Nr. 36
Gheorghe Bibescu Craiova, Anca Daniela Chivu, de 43 de
ani, a început la sfârºitul anului trecut. Asta dupã ce au în-
ceput sã aparã la Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj plân-
geri împotriva ei. Astfel, potrivit anchetatorilor, în perioada
decembrie 2015 – februarie 2016, au fost înregistrate de-
nunþurile mai multor persoane care sesizau faptul cã, în pe-
rioada 2015 – 2016, Anca Daniela Chivu le-a cerut sume de
bani cuprinse între 1000 lei ºi 15.000 euro pentru a le faci-
lita angajarea la diverse instituþii publice din Craiova, mai

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã poliþiºti din cadrul Secþiei 3
Poliþie Ruralã Bucovãþ au pus în
executare, ieri, mandatul de execu-
tare a pedepsei închisorii emis de
Judecãtoria Craiova pe numele lui
Paulicã Neagoe, de 60 de ani, din
comuna Þuglui, Dolj, condamnat la
3 ani de închisoare pentru comite-
rea infracþiunii de abuz în serviciu.
Primarul a fost încarcerat în Peni-
tenciarul de Maximã Siguranþã Cra-
iova. Asta dupã ce joi, 11 februarie

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, joi, 11 februarie a.c., în ju-
rul orei 18.00, poliþiºti rutieri din
cadrul Poliþiei Municipiului Cra-
iova – Biroul Rutier Craiova, în
timp ce efectuau serviciul de su-
praveghere ºi control al traficu-
lui rutier, pe strada Tabaci din
municipiul Craiova, au fãcut sem-
nal regulamentar de oprire unui
autoturism marca Audi, de culoa-
re albã, înmatriculat în Dolj, al
cãrui conducãtor nu s-a confor-
mat ci a întors maºina ºi a dema-
rat cãtre bulevardul 1 Mai. Poli-
þiºtii au tras mai multe focuri de
armã în încercarea de a opri au-
toturismul, însã conducãtorul
auto ºi-a continuat deplasarea

Focuri de armã în Craiova pentru
prinderea unui ºofer fugar

Poliþiºtii rutieri craioveani efectueazã cercetãri ºi investigaþii în
vederea identificãrii unui conducãtor auto care, joi searã, nu a oprit la
semnalele unui echipaj al poliþiei rutiere. În ciuda faptului cã oamenii

legii au tras mai multe focuri de armã în aer, dar ºi dupã maºinã, un
Audi înmatriculat în Dolj, ºoferul a dispãrut pe drumul cãtre Balº.

cãtre ieºirea din municipiul Cra-
iova, ºi apoi cãtre oraºul Balº, ast-
fel cã poliþiºtii, depãºiþi mult de
„caii putere” ai maºinii fugarului
l-au pierdut. Verificând numãrul
de înmatriculare au maºinii oa-
menii legii au aflat cã proprieta-
rul este un craiovean, care însã a
declarat cã a vândut maºina, ast-
fel cã cercetãrile în acest caz
continuã. „În cauzã se continuã
cercetãrile pentru identificarea
conducãtorului auto ºi stabilirea
împrejurarilor care au determinat
refuzul acestuia de a opri la sem-
nalul regulamentar de oprire al
poliþiºtilor”, a precizat agent ºef
adjunct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Secretara ªcolii „Gheorghe Bibescu”Secretara ªcolii „Gheorghe Bibescu”Secretara ªcolii „Gheorghe Bibescu”Secretara ªcolii „Gheorghe Bibescu”Secretara ªcolii „Gheorghe Bibescu”
din Craiova arestatã pentru trafic de influenþãdin Craiova arestatã pentru trafic de influenþãdin Craiova arestatã pentru trafic de influenþãdin Craiova arestatã pentru trafic de influenþãdin Craiova arestatã pentru trafic de influenþã

Primarul comunei Þuglui a ajuns în puºcãriePrimarul comunei Þuglui a ajuns în puºcãriePrimarul comunei Þuglui a ajuns în puºcãriePrimarul comunei Þuglui a ajuns în puºcãriePrimarul comunei Þuglui a ajuns în puºcãrie

Secretara ªcolii Gimnaziale Nr. 36 „Gheorghe
Bibescu” din Craiova a fost arestatã preventiv
pentru 30 de zile, joi seara, în baza mandatului emis
de Tribunalul Dolj pe numele ei, pentru comiterea
mai multor infracþiuni de trafic de influenþã ºi
înºelãciune. Ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorup-
þie Dolj, împreunã cu procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au fãcut percheziþii la locuinþa
femeii, dar ºi la locul de muncã, pentru documenta-
rea activitãþii infracþionale a acesteia, fiind suspec-
tatã cã a cerut ºi primit sume cuprinse între 1000 de
lei ºi 15.000 euro pentru a facilita angajarea unor
persoane în unitãþi de învãþãmânt din Craiova.

exact în alte unitãþi de învãþãmânt, „scorul” cerut fiind în
funcþie de postul vizat de doritori. În aceste condiþii, mier-
curi, 10 februarie a.c., la sediul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, au fost conduse mai multe persoane în vede-
rea audierii ºi stabilirii întregii activitãþi infracþionale, cerce-
tãrile efectuându-se pentru probarea mai multor infracþiuni
de trafic de influenþã ºi înºelãciune. În aceeaºi zi, ofiþerii din
cadrul Direcþiei Generale Anticorupþie (D.G.A.) - Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie (S.J.A.) Dolj, sub coordonarea
procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, au efectuat douã percheziþii pe raza municipiu-
lui Craiova, la domiciliul secretarei, dar ºi la unitatea ºcolarã
unde aceasta îºi desfãºoarã activitatea, fiind gãsite ºi ridica-
te mai multe documente folosite la probarea activitãþii in-
fracþionale. În baza probatoriului administrat, în aceeaºi zi
procurorul de caz a dispus reþinerea inculpatei pentru o pe-
rioadã de 24 ore, iar o zi mai târziu, joi, 11 februarie a.c., a
fost prezentatã Tribunalului Dolj, care a dispus arestarea
preventivã a femeii pe o perioadã de 30 de zile: „Admite
propunerea de arestare preventivã formulatã de Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj cu privire la inculpata Chivu
Anca Daniela. Dispune arestarea preventivã a inculpatei
Chivu Anca Daniela pe o perioadã de 30 de zile. Dispune
emiterea, de îndatã a mandatului de arestare preventivã
pentru inculpata Chivu Anca Daniela. Cu contestaþie în ter-

men de 48 de ore de la comunicare. Pronunþatã în camera
de consiliu, azi, 11.02.2016”, se aratã în încheierea de ºedin-
þã a instanþei. Inculpata a contestat arestarea preventivã,
contestaþiei ei urmând sã se judece sãptãmâna viitoare la
Curtea de Apel Craiova. Cel puþin pânã atunci femeia rãmâ-
ne în arestul IPJ Dolj.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Primarul comunei Þuglui,
Paulicã Neagoe, a fost încarce-
rat, ieri, în Penitenciarul de
Maximã Siguranþã Craiova.
Primarul a fost condamnat la 3
ani de închisoare cu executare
pentru abuz în serviciu, sentin-
þa rãmânând definitivã joi, la
Curtea de Apel Craiova. În
acelaºi dosar au mai fost
condamnaþi ºi administratorii
firmelor cu care primarul a
fãcut afaceri pãguboase pentru
bugetul local, însã numai unul
dintre ei a primit 2 ani ºi 8 luni
cu executare, alþi doi – aceeaºi
pedeapsã, însã cu suspendare,
ultimul scãpând doar cu o
amendã administrativã de
1.000 de lei. 

a.c., Curtea de Apel Craiova a
respins apelul lui Paulicã Neagoe ºi
a celorlalþi inculpaþi din dosar.

Reamintim cã, procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova, pe 13 august 2013, i-au
trimis în judecatã pe Paulicã Nea-
goe, primarul comunei Þuglui, Iu-
lian Mihai, Constantin Coman, Zaga
Radu ºi Luciana Mihai pentru abuz
în serviciu contra intereselor publi-
ce în formã calificatã, complicitate
la abuz în serviciu, fals ºi uz de fals,
cei patru fiind administratorii firme-
lor de la care primarul a achiziþionat
direct bunuri supraevaluate ºi chiar
bunuri pe care nu avea voie sã le

cumpere. Potrivit rechizi-
toriului, „în perioada mai
2008 – octombrie 2012,
Paulicã Neagoe, în cali-
tate de primar ºi ordona-
tor de credite al unitãþii
administrativ-teritoriale -
Þuglui, prin folosirea pro-
cedurii de achiziþii directe
de produse, cu încãlcarea
prevederilor legale, a ac-
ceptat la platã facturi pen-
tru o serie de bunuri, achi-
ziþiile fãcându-se la pre-
þuri supraevaluate sau

fãrã sã se justifice din punctul de
vedere al legalitãþii, oportunitãþii
sau necesitãþii acestora. În acest fel,
a avizat plãþi nelegale în valoare
de aproximativ 473.000 de lei,
sumã cu care a fost prejudiciat bu-
getul local. În sarcina primarului
s-au reþinut 22 de acte materiale de
abuz în serviciu contra intereselor
publice”.

Pe  4 iunie 2015 magistraþii Ju-
decãtoriei Craiova au pronunþat
sentinþa în dosar. Astfel, primarul
Neagoe Paulicã a primit o pedeap-
sã de 3 ani închisoare cu executa-
re, din care va fi scãzutã perioada
arestãrii preventive de la 19 iulie la
7 noiembrie 2013, Mihai Iulian a
primit 2 ani ºi 8 luni închisoare tot
cu executare, Constantin Coman
a scãpat cu o amendã administra-
tivã în cuantum de 1.000 de lei, iar
inculpatele Zaga Radu ºi Luciana
Mihai au primit câte 2 ani ºi 8 luni
închisoare cu suspendare pe un
termen de încercare de 3 ani ºi câte
100 de zile de muncã în folosul
comunitãþii. Toþi inculpaþii au de-
clarat apel, însã Curtea de Apel
Craiova le-a respins acum apeluri-
le ca nefondate, menþinând hotã-
rârea pronunþatã pe fond.



cuvântul libertãþii / 5sâmbãtã, 13 februarie 2016 politicãpoliticãpoliticãpoliticãpoliticã

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Niºte jurnaliºti metropolitani, criticând un
posibil proiect de reorganizare a UE într-o
Uniunea a Statelor Europene, s-au grãbit sã-
l indice þap ispãºitor pentru un astfel de de-
mers pe un om politic ºi cãrturar italian pe
numele sãu Altiero Spinelli, omagiat, printre
altele, ºi cu atribuirea numelui sãu uneia din-
tre cele mai mari aule ale edificiului Parla-
mentului european. Se confirmã, astfel, nu
întâia oarã, cã o documentare precarã ori
lipsa totalã a acesteia sfârºeºte, din pãcate,
în aburii de toxicitate ai unei informãri de-
fectuoase, cu riscul unei manipulãri fie
aceasta ºi involuntare.

În realitate, e vorba de o paginã de proto-
istorie a UE, care îºi are originea în primii
ani ai celui de-al Doilea Rãzboi mondial, mai
precis între 1941 ºi 1943, când, în micuþa
dar legendara insulã italianã din apropierea
oraºului Latina, au fost condamnaþi la do-
miciliu forþat numeroºi antifasciºti de toate
culorile ºi nuanþele politice, persoane care
nu erau pe placul regimului mussolinian.

Aura legendarã de care aminteam inclu-
de „istoria” anticã a acestei micuþe insule –

Originile Uniunii Europene: un primOriginile Uniunii Europene: un primOriginile Uniunii Europene: un primOriginile Uniunii Europene: un primOriginile Uniunii Europene: un prim
Manifest al Statelor Unite ale EuropeiManifest al Statelor Unite ale EuropeiManifest al Statelor Unite ale EuropeiManifest al Statelor Unite ale EuropeiManifest al Statelor Unite ale Europei
astãzi aflatã într-un program de protecþie na-
turalã ºi locuitã de câteva sute de persoane
– fiindcã aici fusese exilatã Iulia, de cãtre
tatãl sãu, împãratul Augustus, apoi Tiberius
ºi-a pedepsit nepoata Agripina, iar Nero pro-
pria soþie, Octavia, dupã ce a repudiat-o.

Printre deportaþii antifasciºti s-au numã-
rat nume ce aveau sã intre în istorie, dacã
ar fi sã-i amintim doar pe socialistul San-
dro Pertini, carismaticul preºedinte italian
de la începutul anilor 80, ori pe comunistul
Luigi Longo. Cât despre Altiero Spinelli, cu
vederi de stânga, dar apropiat radicalilor
ce militau pe  cont propriu contra fascis-
mului, acesta a avut iniþiativa, împreunã cu
colegul sãu Ernesto Rossi, de a scrie, în
primãvara lui 1941, importantul document
intitulat „Per un’Europa libera e unita (Pen-
tru o Europã liberã ºi unitã), proiect ce se
va impune, în scurt timp, sub numele de

Manifestul de la Ventotene”.
Cum uºor se poate intui, manifestul se

dorea un proiect-propunere al unei noi en-
titãþi pluristatale a continentului european
pe modelul SUA, ca soluþie politicã de evi-
tare în viitor a unor conflicte armate de
dimensiunea catastrofalã a celui care toc-
mai începuse sã împingã Europa spre pro-
pria ei ruinã.

Este evident cã Manifestul fusese con-
ceput înainte de toate de pe poziþii mai cu-
rând filosofice ºi, deci, culturale, însã, în
1943, când, ajunºi la Roma, dupã prima
debarcare de la pupitrul Puterii absolute a
lui Mussolini, a cãpãtat imediat, în cercuri
tot mai largi, un consistent ºi ispititor atri-
but de document politic. ªi tot de la sine
înþeles rãmâne ºi faptul cã toate demersuri-
le ulterioare, începând cu Tratatul de la
Roma, din 1955, l-au asumat ca primã bazã

de dezbatere ºi de prospectare a viitorului
comun într-o Europã gânditã la adãpost de
repetarea conflictelor ce-i marcaserã, pen-
tru secole, istoria.

Faptul cã modelul propus în acel Mani-
fest n-a putut sã fie aplicat în spiritul ºi în
litera sa e deja o altã problemã. Abia de cu-
rând, în ianuarie, mai multe grupuri din Par-
lamentul European, nu întâmplãtor ºi aces-
tea de orientãri politice diferite, au dat pu-
blicitãþii demersul lor de reevaluare a istori-
cului proiect al manifestului ivit în insula Ven-
totene ºi, aºa cum era firesc, numele lui Al-
tiero Spinelli a revenit ºi el în actualitate.

Or, în context, amendãrile unor jurna-
liºti români la adresa acestui mare politi-
cian italian ºi european (activ ºi în 1983, în
momentul legiferãrii PE) sunt nu doar lip-
site de orice suport al adevãrului, ci devin
de-a dreptul jenante.

În cadrul unei dezbateri la Bru-
xelles alãturi de comisarul euro-
pean pentru politicã regionalã,
Corina Creþu, membri ai Comi-
tetului Regiunilor au reiterat so-
licitãrile anterioare de a reduce bi-
rocraþia, de a integra mai eficient
finanþarea privatã ºi de a conso-
lida rolul autoritãþilor locale ºi re-
gionale în proiectarea ºi aplica-
rea politicii de coeziune a UE, în
valoare de 350 de miliarde de
euro. “Politica regionalã a UE re-
prezintã un instrument de inves-
tiþii, nu o subvenþie, ºi numai lu-
crând împreunã, reducând biro-
craþia ºi simplificând normele îi
putem spori eficienþa. Lipsa de
coordonare între instituþiile euro-
pene, guvernele naþionale, regiuni
ºi oraºe ºi complexitatea norme-

Liderii comunitãþilor locale solicitã îmbunãtãþirea politicii
regionale a Uniunii Europene

lor continuã sã micºoreazã im-
pactul acesteia. Pentru ca politi-
ca de coeziune sã genereze creº-
tere ºi inovare, acest lucru tre-
buie sã se schimbe”, a declarat
preºedintele Comitetului Regiuni-
lor Markku Markkula.

„Politica regionalã
poate fi parte
din rãspunsul
la aceastã crizã”

În timpul dezbaterii plenare a
Comitetului Regiunilor, comisarul
european pentru politicã regiona-
lã Corina Creþu a declarat cã acest
dialogul cu liderii locali ºi regio-
nali este foarte important astãzi,
când Europa trece prin una dintre
cele mai dificile crize din istoria
sa. „Politica regionalã poate fi
parte din rãspunsul la aceastã cri-
zã, þinând cont de faptul cã este
singura politicã a UE a cãrei func-
þionare se bazeazã pe un partene-
riat real cu statele membre ºi cu
autoritãþile regionale ºi locale.
Acest an va fi dedicat implemen-

tãrii politicii ºi transpunerii obiec-
tivelor noastre ambiþioase în pro-
iecte de înaltã calitate. Sã nu ui-
tãm cã politica de coeziune a fã-
cut eforturi serioase pentru a rãs-
punde provocãrilor legate de per-
formanþã. Activitatea Comitetului
Regiunilor va fi esenþialã pentru a
angaja actorii regionali ºi locali în
dezbaterea cu privire la viitorul
politicii noastre de coeziune.”

“Investiþiile UE
furnizeazã locuri
de muncã
ºi dezvoltare,
dar trebuie
sã uºurãm sarcina
beneficiarilor
ºi managerilor”

Comitetul Regiunilor susþine
cã este necesarã creºterea ca-

pacitãþii autoritãþilor locale ºi re-
gionale precum ºi sporirea asis-
tenþei tehnice pentru a maximi-
za absorbþia fondurilor. Mai mult
decât atât, excesul de norme in-
troduse de statele membre tre-

buie sã fie evitat, deoarece în-
greuneazã atingerea obiectivelor.
Comitetul - adunarea autoritãþi-
lor locale ºi regionale ale UE –
apreciazã eforturile Comisiei Eu-
ropene de a simplifica acorda-
rea finanþãrilor prin politica de
coeziune, dar susþine cã ar fi fost
necesare unele îmbunãtãþiri ale
normelor în vederea implemen-
tãrii proiectelor în actuala pe-
rioadã de programare (2014-
2020). Comitetul Regiunilor a
dezbãtut ºi adoptat, în plen, po-
ziþia sa cu privire la evaluarea
impactului asupra bunãstãrii re-
gionale ºi a solicitat introduce-
rea de noi indicatori. “Dacã vrem
sã direcþionãm investiþiile UE
acolo unde este cea mai mare ne-
voie de ele, indicatorii sociali ºi
de mediu ar trebui introduºi în
completarea PIB-ul la evaluarea
bunãstãrii regionale”, a declarat
Catiuscia Marini, preºedintele
regiunii Umbria, responsabilã cu
opinia Comitetului Regiunilor pe
aceastã temã.

MARGA BULUGEAN

Reguli mai simple, investiþii mai eficiente:

Ca parte a unei potenþiale refor-
me dupã 2020, Comitetul Regiu-
nilor analizeazã politica de coeziu-
ne a UE prin intermediul unei con-
ferinþe ce va avea loc în data de 3
martie ºi prin adoptarea unei opinii
la sfârºitul anului 2016.
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Proiectul transfrontalier se va
realiza între comuna Pleniþa ºi
localitãþile Lom ºi Ciuprene din
Bulgaria, iar o delegaþie formatã
din primarii acestor comunitãþi
a fost prezentã, ieri, în localita-
tea doljeanã, fiind primitã de pri-
marul Puiu Calafeteanu. Bulga-
rii au vrut sã vadã unde se vor
derula obiectivele pe care parte-
nerul din Dolj ºi le-a propus prin
acest proiect. „Oaspeþii noºtri
din Bulgaria au  fost plãcut sur-
prinºi de felul în care aratã co-
muna noastrã. I-am plimbat pe
traseul pârâului Ududoi, pe care
vrem sã-l amenajãm, apoi le-am
arãtat terenul unde vrem sã ridi-
cãm teatrul de varã. Este un pro-
iect în oglindã, pentru cã ºi ei tre-
buie sã realizeze cam tot acelaºi
lucru în localitãþile lor ºi suntem
încântaþi de aceastã colaborare
care a început cu multã încrede-
re de ambele pãrþi”, a declarat
primarul Puiu Calafeteanu.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Una dintre cele mai bine gospodãrite lo-
calitãþi doljene, Pleniþa nu pierde nici o
ocazie de a atrage noi fonduri pentru dez-
voltare. Mai nou, comuna este parte a unui
proiect transfrontalier – oportunitate ex-
ploatã destul de rar de localitãþile din me-
diul rural - ce se va realiza împreunã cu
douã localitãþi din Bulgaria, iar o delega-

þie a partenerilor de la sud de Dunãre a fost,
chiar ieri, în vizitã în localitatea doljeanã
pentru a pune la punct detaliile proiectu-
lui. Primarul Puiu Calafeteanu a subliniat,
cu mândrie, cã va fi amenajat pârâul Udu-
doi, cum îi spun localnicii, ce trece prin
centrul comunei, ºi cã vor fi construite un
teatru de varã ºi o bibliotecã.

Târgul de animale
i-a impresionat
pe bulgari

Pentru cã vinerea a fost zi de
târg, oaspeþii bulgari au fost con-
duºi în una dintre cele mai mari
pieþe de animale din judeþ. „Ei se
aºteptau ca, la noi, sã fie un târg
mai mic ºi au fost chiar surprinºi
când au vãzut atâtea animale, în-
deosebi porci, care se vând mai
ieftin la noi, cu 5-6 lei pe kilo-
gram, dar ºi oi, cai ºi multe ce-
reale”, a dezvãluit primarul. Bul-
garii au servit ºi din micii de Ple-
niþa, apreciind gustul extraordi-
nar care este dat de o reþetã moº-
tenitã, secretul fiind amestecul
de carne de oaie ºi vitã. De alt-
fel, în Pleniþa sunt recunoscute
trei familii care preparã mititeii
cei mai gustoºi din judeþ, familia
Dascãlu, Sânguran ºi Gâdea. Ei
folosesc carne proaspãtã, sacri-
ficând animalele pe care le au în

gospodãrie, însã reþeta de prepa-
rare, pas cu pas, nu o dezvãluie
nimãnui. Mititeii lor sunt pe grã-
tar în fiecare zi de vineri ºi sâm-
bãtã, când se organizeazã târg ºi
piaþã la Pleniþa.

Lucrãrile la Cãminul
Cultural vor lua star-
tul în martie

O altã investiþie mare de care
va beneficia comuna Pleniþa este
reamenajarea Cãminului Cultural.
Lucrarea costã 2,5 milioane de
lei ºi se va executa cu bani de la
Compania Naþionalã de Investi-
þii. „A avut loc prima licitaþie în
luna noiembrie, care a fost re-
luatã în februarie. Pânã la sfârºi-
tul lunii martie, constructorii se
vor apuca de treabã. Noi am pre-
dat clãdirea cãtre CNI, dupã ce
am mutat CEC-ul ºi Poºta în alte
spaþii”, a menþionat primarul Puiu

Calafeteanu. În cadrul acestui
proiect, se va corecta panta clã-
dirii – care se gãseºte în centrul
comunei – apoi se vor face lu-
crãri de amploare care vor viza
schimbarea acoperiºului, conso-
lidare, finisarea interioarelor ºi
exteriorului. Clãdirea va fi dota-
tã cu vestiare, o centralã termicã
ºi aparaturã media. „Sala va avea
380 de locuri, iar scaunele vor
putea fi detaºate astfel încât, în
interior, sã poatã fi organizate ºi
evenimente speciale pentru locui-
torii comunei, aºa cum sunt nun-
þile. Aºteptãm ºi noi cu nerãbda-
re sã fie finalizatã aceastã lucra-
re”, a mãrturisit primarul.

Anul acesta se în-
cheie ºi canalizarea

Comuna Pleniþa mai are un pas
ºi finalizeazã lucrãrile la canali-
zarea întregii localitãþi. Sistemul
de canalizare, potrivit primarului,
s-a realizat prin intermediul Mã-

surii 322, ºi este gata în propor-
þie de 60%. „Pentru restul de
40%, lucrarea de canalizare a
început în luna octombrie 2015
ºi sperãm sã terminãm ºi aceas-
tã porþiune pânã în luna octom-
brie a acestui an”, a precizat Puiu
Calafeteanu. Când se va încheia
ºi acest ºantier, comuna Pleniþa
va avea canalizare în totalitate.
Cât priveºte alimentarea cu apã,
ea este asiguratã în proporþie de
100% atât în satul de centru, cât
ºi în Castrele Traiane. Primarul

Puiu Calafeteanu ºi-a propus ca
anul viitor sã vinã ºi cu un pro-
iect de asfaltare a zonelor pe
unde s-au realizat lucrãrile de ca-
nalizare. „În acest moment, vom
putea spune cã totul este gata.
Vom avea peste tot apã curentã

ºi canalizare, iar strãzile vor fi
asfaltate”.

Un laborator
de analize
medicale va fi
deschis în comunã

În fostul spital de la Pleniþa au
fost amenajate, ca la carte, mai
multe cabinete medicale, iar din
luna martie, tot aici, va funcþio-
na ºi un laborator de analize me-
dicale. „Acest laborator de anali-
ze îi va ajuta foarte mult pe oa-
menii din comunã, dar ºi pe cei
din localitãþile vecine. Aceºtia nu
vor mai fi nevoiºi sã batã drumul
pânã la Craiova. Va fi dotat cu
toatã aparatura necesarã astfel
încât sã se poatã recolta probe
în fiecare zi, iar a doua zi sã pri-
meascã rezultatele. Foarte cu-
rând se va instala aici ºi un me-
dic stomatolog care a închiriat un
spaþiu în aceastã incintã”, a pre-
cizat primarul comunei Pleniþa.
Autoritãþile locale au în plan sã
extindã aria de specialitãþi medi-
cale, fiind în discuþii cu un me-
dic ginecolog de la Calafat care
ar urma sã vinã de câteva ori pe
sãptãmânã pentru a oferi consul-
taþii, dar ºi cu un specialist car-
diolog care sã îi trateze pe pa-
cienþii care au astfel de proble-
me medicale. În fostul spital,
funcþioneazã în acest moment
patru cabinete medicale.
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Instituþie puternic ancoratã de
atâþia ani în domeniul social, Di-
recþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj
este cea care are rolul de a asi-
gura, la nivel judeþean, aplicarea
politicilor ºi strategiilor de asisten-
þã socialã în domeniul protecþiei
copilului, familiei ºi ale persoanei
adulte cu handicap sau în dificul-
tate. Este instituþia care are ºi
responsabilitatea dezvoltãrii ºi di-
versificãrii serviciilor sociale spe-
cializate, în funcþie de nevoile so-
ciale identificate, cu scopul prio-
ritar de a menþine funcþionalita-
tea socialã a persoaneim urmã-
rind reinserþia în mediul propriu de
viaþã, familial ºi comunitar. Cea
mai mare parte din activitate a
DGASPC Dolj, de anul trecut, s-
a axat pe implementarea dreptu-
rilor copilului ºi ale persoanei adul-
te cu handicap/aflat în dificultate,
în toate domeniile de interes pen-
tru aceºtia – social, familial, edu-
caþional, de sãnãtate. Totodatã,
munca celor de la DGASPC Dolj
s-a centrat ºi pe creºterea calitã-
þii vieþii beneficiarilor sistemului de
protecþie socialã, urmãrindu-se ca
toate serviciile furnizate sã res-
pecte standardele minime naþio-
nale prevãzute prin reglementã-
rile legale.

Centrele pentru protecþia
persoanei adulte, tot mai
solicitate

Solicitãrile persoanelor adulte
aflate în nevoie au fãcut ca an-
gajaþii DGASPC Dolj sã evalue-
ze situaþia acestora în contex so-
cio-familial. În baza rezultatelor
evaluãrilor, þinând cont de intere-
sul persoanelor adulte cu handi-
cap/aflate în dificultate ºi de opi-
nia acestora sau a reprezentan-
tului legal, echipele multidiscipli-

Maturitatea ºi discreþia,
reþeta unui management competent

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Activitatea de asistenþã socialã,Activitatea de asistenþã socialã,Activitatea de asistenþã socialã,Activitatea de asistenþã socialã,Activitatea de asistenþã socialã,
un punct forte al Doljuluiun punct forte al Doljuluiun punct forte al Doljuluiun punct forte al Doljuluiun punct forte al Doljului

Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj a dovedit, ºi în 2015, cã be-
neficiarii sistemului de protecþie socialã sunt cheia
de verificare a tuturor acþiunilor întreprinse de
angajaþii Direcþiei. Cursuri de formare pentru
asistenþii maternali profesioniºti, monitorizarea
evoluþiei copiilor adoptaþi, reevaluarea, cel puþin
trimestrialã, a mãsurilor de protecþie specialã
sunt câteva dintre activitãþile angajaþilor
DGASPC Dolj, pe tot parcursul anului trecut. La
acestea se adaugã continuarea implementãrii pro-
iectelor cu finanþare externã ºi propunerile de noi
proiecte venite în cadrul Strategiei judeþene în
domeniul asistenþei sociale, protecþiei familiei ºi
copilului 2015-2020.

nare au propus admiterea unui
numãr de 11 beneficiari în cen-
trele rezidenþiale, în vederea re-
facerii ºi dezvoltãrii capacitãþilor

individuale ºi depãºirii situaþiilor de
dificultate cu care se confruntau.

Pentru cel puþin 200 de persoa-
ne beneficiare ale centrelor rezi-
denþiale, echipele multidisciplina-
re ale DGASPC Dolj au reeva-
luat situaþia socio-familialã a aces-
tora, anual, precum ºi atunci când
situaþia o impune, respectiv dacã
apar modificãri semnificative ale
stãrii de sãnãtate ºi ale statusului
funcþional fizic ºi psihic. S-au re-
alizat la persoanele adulte cu han-
dicap peste 450 de planuri indivi-
dualizate de servicii, peste 500 de
minute ale întâlnirilor specialiºti-
lor implicaþi în reevaluare ºi 25 de
anchete sociale la stabilirea mã-
surilor de protecþie specialã.

Protecþia drepturilor copilului,
pondere consistentã
a activitãþilor

Trecând peste niºte provocãri
inevitabile în munca cu tinerii
asistaþi sociali, DGASPC Dolj a

dat dovadã de o bunã gestionare
a cazurilor dramatice recente,
deºi lucrurile încã nu s-au aºe-
zat în firescul lor. Practica uno-
ra de a stinge focul punând gaz
s-a dovedit un demers perfid. Cu
toate acestea, pe parcursul anu-
lui trecut, la sediul DGASPC Dolj
s-au înregistrat peste 1.400 de
sesizãri, dintre care cea mai
mare parte se referea la copiii
aflaþi în dificultate ºi câteva zeci
la adulþi aflaþi în stare de risc.
Grav este cã, din primul total,
aproape 50 de solicitãri au venit
din partea unitãþilor sanitare pri-
vind copiii pãrãsiþi iar circa 60 au
reprezentat monitorizãri cuplu
mamã-copil în familia naturalã.
Concret, în 2015, s-au dispus ur-
mãtoarele mãsuri de protecþie:
151 plasamente în regim de ur-
genþã, 56 plasamente rezidenþi-
ale, 87 plasamente la asistent
maternal profesionist, 107 plasa-
mente familiale la rude, 29 pla-

samente la alte familii, 29 supra-
vegheri specializate ºi 10 insti-
tuiri de tutelã. S-au acordat ser-
vicii de asistenþã socialã ºi con-
siliere, prin intermediul centrelor
specializate în acest domeniu,
pentru peste 1.200 de copii abu-
zaþi, neglijaþi; dintre care peste
660 au reprezentat cazuri noi; alþi
500 de copii s-au aflat în risc de
neglijare – cauza principalã fiind
lipsa mijloacelor materiale nece-
sare satisfacerii nevoilor de bazã
în familie.

O strategie pliatã pe realitate
Conducerea DGASPC Dolj

propune Consiliului Judeþean
Dolj mai multe obiective nece-
sare îndeplinirii serviciior de
asistenþã socialã. Necesitatea
acestora rezidã din chiar reali-
tatea cu care se confruntã o
anumitã parte a minorilor. Ast-
fel, se are în vedere înfiinþarea
unui Centru de zi destinat copii-
lor care au sãvârºit fapte pena-
le ºi nu rãspund penal. Scopul
unui astfeld e centru îl reprezin-
tã oferirea de servicii speciali-
zate minorilor care au sãvârºit
fapte penale ºi nu rãspund pe-
nal, în vederea prevenirii reci-
divei ºi menþinerii în mediul fa-
milial, sub supravegherea pãrin-
þilor ºi structurilor specializate.
De asemenea, se mai propune
crearea unui Centru a Asisten-
þã Post-Detenþie în parteneriat
cu Penitenciarul pentru Minori
ºi Tineri din Craiova, care sã
vinã în sprijinul minorilor cu vâr-

ste cuprinse între 14 ºi 18 ani ºi
tinerilor cu vârste pânã la 21 de
ani, eliberaþi din detenþie, prin
oferirea de servicii de gãzduire,
informare, consiliere, socializa-
re, suport ºi asistenþã în vede-
rea reintegrãrii sociale.

Investiþiile în plasamentele
rurale sunt o necesitate

Specialiºtii DGASPC Dolj au
luat în calcul, pentru anul în curs,
câteva mãsuri de combatere a
efectelor dramatice generate de
exodul de populaþie activã din
mediul rural. Astfel, înfiinþarea în
Filiaºi, Segarcea, Bãileºti, Cala-
fat, Bechet, Dãbuleni a unor cen-
tre de consiliere, asistenþã ºi su-
port pentru copiii cu pãrinþi ple-
caþi la muncã în strãinãtate este
o necesitate stringentã. ªi,
aceasta, pe fondul fenomenului
de migraþie bine cuantificat de
cifrele statistice. Numãrul copi-
iilor ce rãmân fãrã ocrotire pã-
rinteascã este în continuã creº-
tere, iar efectele acestui feno-
men sunt de naturã sã afecteze
atât viaþa emoþionalã, cât ºi so-
cialã a copiilor.

Pentru cã, nici situaþia vârstni-
cilor nu este prea bunã, DGASPC
Dolj se gândeºte, pentru acest an,
la înfiinþarea unor centre de zi
destinate persoane vârstnice în lo-
calitãþile mai-sus prezentate. Mo-
tivaþia este simplã: este nevoie de
servicii integrate de asistenþã so-
cialã care sã ducã la creºterea
gradului de integrare ºi participa-
re socialã a vârstnicilor.
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În urma centralizãrii datelor
obþinute de la 134 unitãþi ºcolare
din judeþul Dolj, la începutul anu-
lui ºcolar 2012-2013 au fost înre-
gistrate 1193 de cazuri de aban-
don ºcolar. În debutul anului de
învãþãmânt 2014 – 2015, au fost
înscriºi 60.013 de elevi. Fiind datã
de referinþã, 2012/2013 a avut ca
ratã a abondonului ºcolar 2,25%,
iar, în septembrie 2015, aceasta a

Rata abandonului ºcolarRata abandonului ºcolarRata abandonului ºcolarRata abandonului ºcolarRata abandonului ºcolar, în scãdere în Dolj, în scãdere în Dolj, în scãdere în Dolj, în scãdere în Dolj, în scãdere în Dolj
Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Conform legislaþiei, a fost a fost întocmitã centralizarea datelor pri-
vind abandonul ºcolar, raportarea fiind fãcutã la numãrul de elevi în-
scriºi în anul de învãþãmânt 2012/2013, cu o corecþie referitoare la 1
septembrie 2016. Conform acesteia din urmã, s-a constatat o scãdere a
ratei abandonului ºcolar, statistica fiind efectuatã de cãtre Centrul Ju-
deþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj, în colaborare cu In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj.

scãzut la 1,91%, fiind luaþi în cal-
cul doi factori importanþi. Nu este
lipsitã de importanþã nici statistica
efectuatã începând cu 2006/2007:
astfel, în primul an, coeficientul a
fost de 2,33%,  cu un vârf de
2,55% în 2008/2009. „La 1 sep-
tembrie 2015, au fost luaþi în cal-
cul doi factori importanþi. Scãde-
rea populaþiei ºcolare a fost de
6.996 de elevi, raportatã la 2012/

2013, la care s-au adãugat 895 de
copii reintegraþi în sistemul de în-
vãþãmânt ”, a precizat prof.dr. Ma-
rinela Dumitrescu , director al
CJRAE Dolj.

Sãrãcia, principala cauzã
Studiul a identificat ºi motivele

principale ale abandonului ºcolar,
de diferite semnificaþii. Astfel,
„economicul” este principalul re-
prezentat, cu peste 700 de cazuri
provenind din cauza sãrãciei . Ur-
meazã factorul „social”, cu mai
bine de 320 de cazuri de migraþie
a pãrinþilor, plecaþi la muncã în
strãinãtate, iar 230 de dosare sunt
reprezentate de copii proveniþi din
familii dezorganizate. Nu lipsesc
nici cele care þin de cauze psiho-
pedagogice, cu aproape 500 de
elevi care absenteazã de la cur-
suri, nefiind consiliaþi, sau cu de-
ficit la învãþare. Altfel, riscul de
abandon ºcolar este mai mare la
gimnaziu – un procentaj de peste
45%, la învãþãmântul liceal vor-
bindu-se de aproape 31%. În ceea
ce priveºte etniile, cea romã este
pe primul loc – 65%, cea românã
reprezentând cca. 35%. Între bã-
ieþi ºi fete, datele sunt apropiate –
52% cu 48%.

Recomandãri
de pus în practicã

Cum este ºi normal, sunt ºi re-
comandãri fãcute pentru reducerea
abandonului ºcolar. „Trebuie inclu-
se, pe agenda informalã a ºcolii
(Consiliul de Administraþie, Consi-
liul Profesoral, Consiliul Elevilor,
Comitetul de Pãrinþi), a unor teme
legate de abandonul ºcolar, care sã
aibã ca scop conºtientizarea dimen-
siunii fenomenului ºi analiza forme-
lor ºi cauzelor abandonului de la

nivelul instituþiei respective. De ase-
menea, este nevoie de elaborarea
unor strategii coerente de prevenþie
ºi intervenþie, care sã fie fundamen-
tate pe diagnoza situaþiei existente,
cu includerea lor în proiectul de dez-
voltare instituþionalã. La nivel cur-
ricular, este nevoie de activitãþi de
pregãtire suplimentarã pentru cei
care manifestã dificultãþi de asimi-
lare, din cauza absenteismului. Sunt
multe recomandãri ºi suntem con-
vinºi cã vor fi aplicate”, a mai spus
Marinela Dumitrescu.

Ministerul Educaþiei Naþiona-
le ºi Cercetãrii ªtiinþifice a lansat
în dezbatere publicã trei planuri-
cadru pentru învãþãmântul gimna-
zial, dar, deocamdatã, niciunul nu
a fost aprobat. Se scot materii,
se introduc altele, se comaseazã
catedre, nimeni nu mai înþelege
nimic. Profesorii de istorie din în-
vãþãmântul preuniversitar doljean,

Lãsaþi copiii
sã înveþe istoria!

Schimbarea, de la un an la altul, a legisla-
þiei din sistemul de educaþie, nu mai consti-
tuie pentru nimeni un secret. Acum, dupã dez-
baterea publicã, se aºteaptã aprobarea ca-
drului instituþional pentru învãþãmântul gim-
nazial. Deocamdatã, nimeni nu ºtie nimic,
programa, indiferent de cele trei situaþii pre-

zentate, nu este stabilitã. Se scot materii, se
introduc altele, totul este amestecat. Profe-
sorii de istorie au luat atitudine ºi se aratã
contrariaþi de minimalizarea importanþei stu-
dierii acestei discipline. Trag un semnal de
alarmã ºi vor ca materia respectivã sã-ºi gã-
seascã prestigiul binemeritat.

cadrele didactice din mediul uni-
versitar din Bãnie, împreunã cu
Societatea de ªtiinþe Istorice din
România – Filiala Dolj ºi-au ex-
primat nemulþumirile ºi atrag aten-
þia asupra pericolului reprezentat
de minimalizarea acestei disvipli-
ne. Comisia constituitã pentru
dezbateri este consideratã nere-
prezentativã, din ea nefãcând

parte niciun profesor de istorie.
În prezent, elevii de gimnaziu ur-
meazã numai o orã pe sãptãmâ-
nã de istorie, excepþie fãcând cei
din clasa a VIII-a, care au dublu.
Specialiºtii cer introducerea a
douã ore sãptãmânal, iar discipli-
nele care se preconizeazã pentru
introducere – Educaþia pentru
drepturile copilului (cls. a V-a);
Educaþia interculturalã (cls.a VI-
a); Educaþia pentru cetãþenie de-
mocraticã (cls.a VII-a); Educa-
þia economicã (cls.a VIII-a) –
sunt considerate necorespunzã-
toare cerinþelor învãþãmântului
românesc. Mai mult, se vorbeºte
ºi de un al IV-lea plan, neoficial,
care ar putea sã facã din istorie
o materie de aducere aminte.

În Europa, se învaþã istoria
În þãrile din Uniunea Europea-

nã, istorie se învaþã 3-5 ore pe
sãptãmânã, iar, în Albania, de
exemplu, care nu face parte din
U.E., materia este studiatã douã
ore în cinci zile de cursuri. „Pro-
fesorii de istorie din Dolj ºi-au
exprimat punctul de vedere în
ceea ce priveºte cele trei planuri-
cadru, reieºind faptul cã aceste
variante nu oferã disciplinei „is-
toria”, locul cuvenit în rândul ce-
lor care þin de cultura generalã.
Existã o Recomandare – nr.15/
2001, adoptatã de cãtre Consiliul
Europei pe 31 octombrie din anul

amintit, privind predarea istorie în
Europa. Sunt trei puncte princi-
pale, printre multe altele, prevã-
zute în actul european: istoria
trebuie sã ocupe un loc central
în educaþia unor cetãþeni respon-
sabili ºi implicaþi activ în socie-
tate; sã fie un factor decisiv în
reconcilierea, cunoaºterea, înþe-
legerea ºi respectul reciproc în-
tre popoare; contribuie la cu-
noaºterea moºtenirii istorice eu-
ropene. De aceea solicitãm douã
ore sãptãmânal, fãrã alte inge-
rinþe ”, a declarat prof.  Traian
Dorobanþu (foto), inspector de
istorie în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.
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Concursul „Fii tu cititorul lu-
nii!” se adreseazã tuturor utilizato-
rilor de servicii pe care le oferã Bi-
blioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman”. În fiecare lunã, mai
muþi cititori fideli vor fi remarcaþi ºi
premiaþi pentru interesul ºi atenþia
acordate activitãþilor de informare ºi

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

În ianuarie a.c., Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” a lansat un concurs interactiv pentru citi-
tori ºi utilizatori, care s-a desfãºurat în trei dintre com-
partimentele instituþiei: Împrumut pentru Adulþi, Împru-
mut pentru Copii ºi Tineret, Sãli de Lecturã. „Cu cât
veþi solicita mai multe cãrþi, cu atât vã sporiþi ºansele de
a fi desemnaþi cititorul lunii ºi premiaþi cu cãrþile prefe-

lecturã. «În vederea desemnãrii câº-
tigãtorilor sunt folosite statisticile de
bibliotecã dupã cum urmeazã: citi-
torul cu cele mai multe cãrþi împru-
mutate sau consultate în decursul
unei luni este desemnat „Cititorul lu-
nii”, urmând ca cinci cititori pentru
fiecare compartiment – Împrumut

ºi Consultare la Sala de Lecturã – sã
fie desemnaþi „Cititori incorigibili”»,
precizeazã reprezentanþii instituþiei
într-un comunicat de presã.

Pentru luna ianuarie, „Cititorul
lunii” a fost ales Petre Rãcuþeanu
– pensionar, în vârstã de 73 de ani,
fost inginer zootehnist de profesie.
Acesta a declarat cã va continua sã
rãmânã un cititor fidel al Bibliotecii
„Aman”, pe care o considerã „o
instituþie de mare prestigiu”. Alte 15
persoane au fost desemnate „Citi-
tori incorigibili”: Ileana-Mihaela Bol-
diºor, Mihai-Virgil Borcoºi, Radu
Cadea, Maria-Mãdãlina Chiþu, Ion
Cristescu, Alexandru-Rãzvan Du-
mitru, Constantina Georgescu,
Maria-Claudia Linca, Alexandra-
Maria Mihai, David Pîrvulescu, Sil-
via-Angela Petrescu, Cerasela-An-
tonela-Emilia Petrulian, Cornel Rîn-
dãºoiu, Mihai Simion ºi Adrian Flo-
rin ªocîte. „Citesc cãrþi de la bi-
bliotecã. Am crescut cu cãrþile din
fragedã copilãrie. Felicit iniþiativa
organizatorilor ºi mã bucur nespus

de mult de calitatea de citi-
tor incorigibil!”, a menþio-
nat Silvia-Angela Petrescu.

Potrivit managerului bi-
bliotecii, Lucian Dindiricã,
concursul „Fii tu cititorul
lunii!” a fost iniþiat „din
dorinþa de a-i recompensa
pe cei mai activi ºi fideli ci-
titori ai bibliotecii”. «În
fond, chiar ºi activitatea de
bibliotecã presupune, pen-
tru a putea fi menþinutã ºi
dezvoltatã, realizarea unui
schimb reciproc avantajos:
biblioteca le oferã utilizato-
rilor condiþii optime pentru studiu
ºi informare, alimentându-le moti-
vaþia ºi determinarea de a rãmâne
ataºaþi de activitãþile desfãºurate, iar
cititorii se simt apreciaþi ºi recom-
pensaþi. Ideea ni se pare cum nu se
poate mai potrivitã. Entuziasmul tu-
turor celor care au fost anunþaþi cã
se aflã printre câºtigãtorii concur-
sului în luna februarie a fost elec-
trizant», a precizat Dindiricã.

Acesta a anunþat cã biblioteca va
continua sã-i premieze cu cãrþi pe
cei mai fideli cititori la începutul fie-
cãrei luni calendaristice. „Îi invitãm
pe toþi utilizatorii sã exploateze po-
sibilitatea câºtigãrii competiþiei ºi le
transmitem cã pentru luna în curs
le pregãtim o surprizã: îi vom pre-
mia ºi pe cei mai fideli cititori ai fi-
lialelor noastre din cartierele Craio-
vei”, a adãugat managerul.

În prima parte a serii de duminicã va putea
fi vizionat spectacolul „Exploziv”, de Elise
Wilk, în regia lui Andrei Mãjeri ºi scenografia
Alexandrei Panaite, avându-i în distribuþie pe
Nataºa Raab, Raluca Pãun, Marian Politic,
Romaniþa Ionescu, Ioana Manciu, Monica
Ardeleanu, Alex, Calangiu, ªtefan Cepoi, Cã-
tãlin Miculeasa ºi Andrei ªtefãnescu.

În partea a doua, „Casual Band” va
transmite mesajul sãu de dragoste, de Va-
lentine’s Day, printr-un program muzical
special – cafe-concert, jazz ºi nu numai.
«Este un spectacol special, este ceea ce îmi
doream sã regãsesc în Craiova. Este ceea
ce am vãzut în alte locuri, peste hotare, ºi
mi-a plãcut foarte mult. ªi îmi doream un
loc, un spaþiu, o zi în care sã se întâlneascã
ºi aici teatrul cu muzica. Mã simt onorat cã

„MIXA(r)T„MIXA(r)T„MIXA(r)T„MIXA(r)T„MIXA(r)TE”E”E”E”E” la T la T la T la T la Teatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiova
Cel mai nou proiect al Teatrului Naþional „Marin

Sorescu”, „MIXA(r)TE”, va aduce duminicã, 14 fe-
bruarie, în faþa spectatorilor teatrul, muzica ºi arte-
le plastice. Evenimentul va începe de la ora 18.30 cu
spectacolul „Exploziv”, de Elise Wilk, în regia lui

ªi în acest weekend publicul craiovean
este aºteptat la Teatrul pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri”. Astãzi, 13 februarie, de
la ora 18.00, are loc spectacolul „Fru-
moasa din pãdurea adormitã”, come-
die muzicalã pentru copii, cu  scenariul
ºi regia semnate Cristian Pepino, sceno-
grafia Vlad Tãnase, pe muzica lui Dan
Bãlan.  Reprezentaþia plinã de ritm ºi cu-
loare îi are în distribuþie pe actorii Alla
Cebotari, Rodica Prisãcaru, Ionica Do-
brescu, Alis Ianoº, Adriana Ioncu, Marin Fagu, Mugur Prisãcaru, Cosmin Dolea, Da-
niel Mirea ºi Emanuel Popescu. Mâine, 14 februarie, ora 11.00 va reveni pe scenã
„Pinocchio” cu nãzdrãvãniile lui, adaptare dupã Carlo Collodi, scenariul ºi regia Cris-
tian Pepino, scenografia Cristina Pepino, pe muzica lui Dan Bãlan, cu actorii Rodica
Prisãcaru, Emanuel Popescu, Mugur Prisãcaru, Alla Cebotari, Geo Dinescu, Iulia Câr-
stea ºi Adriana Ioncu. Biletele costã 7 lei sau 10 lei, în funcþie de categoria locului.

rate”, anunþau reprezentanþii bibliotecii. 15 persoane au
fost desemnate „Cititori incorigibili”, iar pensionarul Pe-
tre Rãcuþeanu (73 de ani), în baza celor 78 de cãrþi consul-
tate în ianuarie la Compartimentul Depozit Colecþii de
Bazã, a fost ales „Cititorul lunii”. Începând cu februarie
vor fi premiaþi ºi cei mai fideli cititori ai filialelor Bibliote-
cii Judeþene din cartierele Craiovei.

eu ºi „Casual Band” putem face parte din
acest spectacol», a declarat muzicianul Bog-
dan Uþã (saxofon/clape).

În aceeaºi searã, teatrului ºi muzicii îi vor
fi alãturate artele plastice. Publicul va putea
admira creaþiile mixed-media semnate de Ve-
ronica Svanstrom, Magnus Svanstrom ºi
Xaara Novack – trei din cei patru membri
fondatori ai grupului „Guerilla Art Move-
ment” din Craiova. „Sunt o miºcare artisti-
cã fluentã ce se infiltreazã printre locuitorii
oraºului. Scopul lor este simplu: de a crea ºi
a-i privi pe ceilalþi cum creeazã. Se întâlnesc
în baruri, restaurante, cafenele pentru a îm-
pãrtãºi idei. Sunt o micã expoziþie de artã în
miºcare, nefiind constrânºi de nimic ºi fiind
deschiºi tuturor”, precizeazã reprezentanþii
teatrului într-un comunicat de presã.

Lucrãrile Veronicãi
Svanstrom transmit opti-
mism, poftã de viaþã, dar
ºi calm ºi includ elemente
decorative din lemn, metal,
sticlã, material textil etc.
Autoarea invitã privitorul sã
îi experimenteze creaþiile
nu doar din punct de vede-
re vizual, ci ºi tactil, acestea sale fiind pline
de structurã 3D, oferind astfel un plus de
realism ºi senzaþie. Lucrãrile Xaarei Novack,
în ulei pe pânzã, reprezintã lumi diferite, în
culori care îºi dezvãluie treptat semnificaþii-
le. Aparent separate între ele, elementele
geometrice ºi cele estetice fac legãtura între
culoare ºi sens.

Dupã „MIXA(r)TE”, marþi, 16 februarie,

ora 19.00, va debuta un alt proiect al Teatru-
lui Naþional „Marin Sorescu”, prin care cra-
iovenii sunt invitaþi sã-i cunoascã pe actori
dincolo de scenã. În fiecare marþi, aceºtia
vor veni în spaþiul „Ia te uitã!”, aducând în
faþa auditoriului întâmplãri din tainele vieþii de
scenã, din spatele scenei sau din cabina de
machiaj. Proiectul „Ia te uitã la…” va debu-
ta cu o searã alãturi de actriþa Geni Macsim.
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Casa de Culturã „Traian Demetrescu” din Craiova va

organiza luni, 15 februarie, de la ora 18.00, o nouã întâl-
nire din cadrul proiectului „Prãvãlia culturalã îþi dã
rendez-vous la Tradem!”. Tema care va fi dezbãtutã
„la tejghea”, în Salonul Medieval al instituþiei, este „Sus-
piciunea”. «Trãieºti într-o lume care îþi inspirã siguran-
þã? Ai încredere în oameni ºi nu te temi cã ai putea fi
înºelat? Nu eºti niciodatã bãnuitor ºi nu faci presupu-
neri? Vino la tejgheaua „Prãvãliei culturale” ºi spune-
ne cum reuºeºti! Sau… hai sã vorbim despre suspiciu-
ne!», este îndemnul organizatorilor adresat tuturor ce-
lor care vor sã-ºi exprime pãrerea despre acest subiect
– sau doar sã asculte ce cred alþii – la întâlnirea modera-
tã de Cornel Mihai Ungureanu. Intrarea este liberã. „Prã-
vãlia culturalã” (http://pravaliaculturala.ro/) este o re-
vistã online, iniþiatã în urmã cu 10 ani la Craiova ºi care
apare în fiecare lunã, pe data de 8.

Andrei Mãjeri, ºi va continua cu un concert susþinut
de „Casual Band”, spectatorii putând sã admire ºi -
creaþiile mixed-media semnate de Veronica Svan-
strom, Magnus Svanstrom ºi Xaara Novack. Biletele
s-au epuizat la vânzare de câteva zile.
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Conferinþa pe teme de securita-
te de la Munchen, la care iau parte
sute de oficiali de rang înalt din
întreaga lume, urmeazã sã se con-
centreze, în acest weekend, asu-
pra intensificãrii instabilitãþii în lume
ºi rolului central al Rusiei în rãz-
boaiele din Siria ºi Ucraina. Aces-
tea sunt “douã dintre conflictele
definitorii ale vremurilor noastre”,
se subliniazã în ediþia din acest an
a Raportului privind Securitatea de
la Munchen, publicat de cãtre or-
ganizatori. “În urmã cu un an ob-
servam cã echilibre internaþionale
ºi regionale riscau sã se dezinte-
greze. De atunci încoace, acest
risc nu a fãcut altceva decât sã
creascã”, afirmã în prefaþa raprtu-
lui Wolfgang Ischinger, preºedin-
tele Conferinþei. Raportul averti-
zeazã în legãturã cu “o crizã în
relaþiile occidentalo-ruse”, în con-
textul a numeroase înfruntãri ºi
incidente militare între forþe ruse
ºi occidentale, care prezintã un
risc de netãgãduit de escaladare.
Rusia nu aºteaptã niciun progres
la Munchen, declara sãptãmâna

ªTIRI

ªTIRI

Polonia solicitã o schimbare
în politica lui Merkel

Premierul Poloniei, Beata Szydlo,
aflatã în vizitã ieri în Berlin, a solici-
tat “un viraj” în politica Angelei
Merkel, cancelarul Germaniei, pri-
vind gestionarea crizei imigranþilor.
“Calea trasatã nu ne va duce prea
departe. Avem nevoie de un viraj”, a
afirmat Beata Szydlo, referindu-se la
politica deschisã a lui Merkel în ches-
tiunea migraþiei, în condiþiile în care
anul trecut circa 1,1 milioane de soli-
citanþi de azil au fost înregistraþi în
Germania. Ea a adãugat cã pericolul
reprezentat de fluxul de imigranþi a
fost “subestimat”. “Zi de zi, auzim
vorbindu-se de acte de violenþã în
care sunt implicaþi imigranþi”, a pre-
cizat Szydlo, referindu-se la “atacu-
rile teroriste din Paris” ºi “agresiu-
nile sexuale din Koln din Ajunul
Anului Nou” Întrebatã despre poli-
ticile lui Merkel în privinþa crizei imi-
granþilor, premierul polonez a taxat
greºelile cancelarului german. “Tre-
buie sã admitem, au fost comise gre-
ºeli”, a acuzat Beata Szydlo. “Situa-
þia de la frontierele exterioare ala
Uniunii Europene este incontrolabi-
lã”, a subliniat premierul Poloniei,
adãugând cã “avem nevoie azi de
noi soluþii”. Guvernul polonez ºi-a
oferit sprijinul în gestionarea crizei
imigranþilor din afara frontierelor UE,
în condiþiile în care a acceptat 7.000
de refugiaþi pe teritoriul þãrii în baza
sistemului de cote obligatorii impus
de UE în septembrie anul trecut.

ªeful CIA: ISIS a folosit de mai
multe ori arme chimice

Gruparea teroristã Stat Islamic a
utilizat de mai multe ori arme chimice
pe câmpul de lupta ºi poate produce
cantitãþi mici de clor ºi gaz muºtar, a
avertizat ºeful CIA, John Brennan.
“De mai multe ori, gruparea Stat Is-
lamic a folosit arme chimice pe câm-
pul de lupta”, a spus, John Brennan,
pentru postul american de televiziu-
ne. “CIA crede cã SI are capacitatea
de a fabricã cantitãþi mici de clor ºi
gaz muºtar”, a explicat Brennan. În-
trebat dacã jihadiºtii pot sã exporte
aceste produse chimice în afarã Ira-
kului sau Siriei, ºeful CIA a rãspuns:
“De aceea, este foarte important sã
fie tãiate rutele de transport ºi con-
trabandã folosite”. Marþi, coordona-
torul agenþiilor de informaþii ameri-
cane James Clapper a afirmat cã gru-
parea Statul Islamic “a folosit pro-
duse chimice toxice în Irak ºi Siria”,
inclusiv gaz muºtar. Acesta a expli-
cat cã este pentru prima datã când o
grupare extremistã a produs ºi utili-
zat un agent chimic într-un atac dupã
atentatul cu gaz sarin în metroul din
Tokyo în 1995.

Acoperiºul Muzeului Naþional
din Praga, distrus parþial de un
incendiu

Un incendiu a distrus parþial, ieri
dimineaþa, acoperiºul Muzeului Na-
þional al Cehiei situat în Piaþa Wen-
ceslas din centrul istoric al Pragãi,
fãrã a provoca victime sau daune,
potrivit pompierilor. Focul, care a iz-
bucnit ieri dimineaþã, “s-a rãspândit
pe o suprafaþã de aproximativ 200
de metri pãtraþi de acoperiº ºi în
pod”, a declarat Pavlina Adamcova,
purtãtorul de cuvânt al pompierilor
din Praga. Un agent de securitate
care a inhalat fum a fost spitalizat.
“Focul a fost semnalat la ora 0.32.
Noi am reuºit sã îl þinem sub control
aproximativ douã ore mai târziu”, a
precizat Pavlina Adamcova. O an-
chetã a fost lansatã pentru determi-
narea originii incendiului.
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Uniunea Europeanã a recomandat
oficial Greciei, ieri, sã rezolve urgent
problemele în domeniul controlului
frontierelor, avertizând cã, în caz
contrar, existã riscul reintroducerii
controalelor în Spaþiul Schengen
pentru o perioadã de pânã la doi ani.
Un raport al Comisiei Europene (CE)
stabilea, în urmã cu douã sãptãmâni,
cã Grecia ºi-a “neglijat în mod grav”
obligaþia de a asigura controlul la
frontiera externã a Spaþiului Schen-
gen. Aceastã decizie ar putea antre-
na o suspendare a reglementãrilor
Schengen ºi de cãtre alte state. Pes-
te 850.000 de imigranþi extracomu-
nitari au tranzitat în 2015 teritoriul
Greciei în drumul spre state occi-
dentale ale Uniunii Europene. Deci-
zia de ieri a fost luatã de Consiliul Uniunii Euro-
pene pe baza unei propuneri fãcute pe 27 ia-
nuarie de Comisia Europeanã. Grecia a ignorat
“în mod grav” obligaþiile privind securizarea
frontierelor ºi riscã suspendarea din Spaþiul
Schengen, potrivit unui proiect de raport ela-
borat de Comisia Europeanã la sfârºitul lunii
ianuarie. “Grecia a neglijat în mod grav obliga-
þiile ºi existã deficienþe grave în privinþa verifi-
cãrilor la frontierele externe, iar aceste proble-
me trebuie remediate de autoritãþile elene”, a

declarat pe 27 ianuarie Valdis Dombrovskis, vi-
cepreºedinte al Comisiei Europene. Grecia are
obligaþia de a securiza frontierele externe ºi a
primit un termen de trei luni pentru îmbunãtãþi-
rea mãsurilor de limitare a imigraþiei, riscând,
în caz contrar, excluderea temporarã din Schen-
gen. La rândul sãu, ministrul grec al Imigraþiei,
Ioannis Mouzalas, a cerut Uniunii Europene de-
portarea rapidã spre Turcia a imigranþilor ex-
tracomunitari care nu sunt eligibili pentru obþi-
nerea de azil. Austria a propus suspendarea

Greciei din Schengen pânã la secu-
rizarea frontierei martitime cu Tur-
cia, pledând, alãturi de Germania,
Belgia, Suedia ºi Danemarca pentru
reintroducerea controalelor tempo-
rare în spaþiul de liberã circulaþie,
pentru oprirea imigraþiei. Peste un
milion de extracomunitari au pãtruns
în spaþiul Uniunii Europene în ulti-
mul an, situaþie care a generat dis-
pute între statele membre UE ºi mã-
suri radicale, luate inclusiv în interi-
orul Spaþiului Schengen. Germania,
Austria, Suedia ºi Danemarca au in-
trodus deja, în ultimele luni, controa-
le temporare în cadrul Schengen.
Preºedintele Consiliului European,
Donald Tusk, ºi cel al Comisiei
Europene, Jean-Claude Juncker, aver-

tizau sãptãmâna trecutã cã Uniunea Europeanã
are la dispoziþie douã luni pentru a soluþiona cri-
za imigraþiei, altfel existã riscul destrãmãrii Spa-
þiului Schengen ºi zonei euro. La rândul sãu, Je-
roen Dijsselbloem, preºedintele Eurogrup, a afir-
mat cã menþinerea spaþiului de liberã circulaþie
Schengen este esenþialã pentru prosperitatea
economicã a zonei euro. Ministrul german al
Finanþelor, Wolfgang Schäuble, a atras atenþia
cã o eventualã suspendare a Spaþiului Schengen
va pune în pericol proiectul Uniunii Europene.

Rusia ºi instabilitatea tot mai mare în lume,
în centrul lucrãrilor Conferinþei de la Munchen

aceasta pentru presa de stat Valen-
tina Matviienko, preºedinta Came-
rei superioare a Parlamentului rus.
Relaþiile Moscovei cu Occidentul
se aflã la cel mai scãzut nivel de la
sfârºitul Rãzboiului Rece ºi pânã
în prezent, dupã ce Rusia a anexat
Peninsula ucraineanã Crimeea
(sud) la începutul lui 2014, iar apoi
a susþinut rebeliunea separatistã
prorusã din estul Ucrainei. Preºe-
dintele rus Vladimir Putin - care a
folosit, în 2007, forumul de la
Munchen pentru a susþine un dis-
curs incendiar împotriva extinde-
rii NATO cãtre Est - nu va partici-
pa la ediþia din acest a Conferinþei,
deoarece are programul prea în-
cãrcat, potrivit purtãtorului sãu de
cuvânt. Cu douã zile înainte de în-
ceperea lucrãrilor Conferinþei, se-
cretarul general al NATO Jens Stol-
tenberg a anunþat cã Alianþa mili-
tarã occidentalã îºi va spori pre-
zenþa la Marea Neagrã, unde se aflã
Crimeea anexatã de ruºi. “Acþiu-
nile Rusiei în Ucraina ºi Siria se
vor afla în centrul (discuþiilor) de
la Munchen”, afirmã Mark Ga-

leotti, un expert în probleme de
securitate rusã. Pe locul doi în dez-
baterile summitului se va afla gru-
parea teroristã Statul Islamic (SI),
declarã Galeotti. Forþele aeriene
ruse îl susþin - în rãzboiul civil din
Siria - pe preºedintele Bashar al-
Assad, un vechi aliat al Moscovei,
în timp ce puteri occidentale ºi re-
gionale îi susþin pe rebeli, care cau-
tã sã-l rãstoarne de la putere pe al-
Assad - pe care-l acuzã de crime
împotriva umanitãþii. “Rusia ºi
Occidentul au obiective fundamen-
tal diferite în conflictul sirian, ceea
ce face un compromis ºi mai pu-
þin probabil”, afirmã Maria Snego-
vaia, o editorialistã la cotidianul rus
Vedomosti. “Rusia reuºeºte într-o
oarecare mãsurã sã consolideze
cramponarea lui al-Assad de pute-
re ºi, ca atare, probabil nu va fi
dispusã sã ofere Occidentului con-
cesii cu privire la Siria”, declarã
Snegovaia. Ucraina marcheazã sãp-
tãmâna aceasta un an de la sem-
narea unui armistiþiu, la Minsk, de
cãtre preºedinþii rus Vladimir Pu-
tin ºi ucrainean Petro Poroºenko.
Încãlcãri ale acestui armistiþiu fra-
gil sunt raportate aproape zilnc,
iar implementarea înþelegerii este
necesarã, dacã Moscova vrea sã
fie ridicate sancþiunile occidenta-
le care-i paralizeazã economia.
Însã nimic nu aratã cã Putin este
pregãtit sã renunþe la estul Ucrai-
nei, este de pãrere Serghei Alek-
saºenko, un fost adjunct de mi-
nistru al Finanþelor din Rusia.
“Sancþiunile afecteazã economia
rusã, însã Putin este pregãtit sã
accepte acest preþ. Ele îl ajutã sã-
ºi consolideze elita ºi sã câºtige
popularitate în þarã”, subliniazã
Aleksaºenko. Reprezentanþi ruºi ºi
occidentali ar urma sã încerce sã
atenueze tensiunile, însã  “fãrã

Putin în salã este puþin probabil
sã se ajungã la vreun rezultat ma-
jor”, considerã Matthew Rojansky,
directorul Institutului Kennan, spe-
cializat în probleme ruse, cu se-
diul la Washington. “În cele din
urmã, indiferent de (rezultatul)
negocierilor de la Munchen, Putin
va fi nevoit sã ia o decizie”, afirmã
Galeotti. Premierul rus Dmitri
Medvedev va conduce delegaþia
rusã, din care face parte ºi minis-
trul de Externe Serghei Lavrov.
Reprezentanþii occidentali vor pro-
fita probabil de summit pentru a-
ºi consolida poziþia împotriva im-
plicãrii Rusiei în Siria ºi Ucraina.
Cancelarul german Angela Merkel
se declara indignatã, luni, de fap-
tul cã o ofensivã susþinutã de ruºi
împinge refugiaþi cãtre Turcia.
Sute de mii de refugiaþi din zone
de conflict, precum Siria, au venit
anul trecut în Germania, profitând
de politica uºilor deschise a can-
celarului german. Aceastã politicã
este dur criticatã de unii oficiali
germani de rang înalt ca Horst
Seehofer, premierul landului Ba-
varia, a cãrei capitalã este Mun-
chenul. Seehofer l-a vizitat sãp-
tãmâna trecutã pe Putin, la Mos-
cova, ºi a îndemnat la o relaxare
a sancþiunilor occidentale impuse
Rusiei. “Rusia îºi intensificã în
prezent o campanie informaþiona-
lã, cu scopul de a schimba opinia
publicã europeanã - ºi mai ales
germanã - în privinþa sancþiunilor
care i-au fost impuse ºi cu sco-
pul de a o discredita pe Merkel
din perspectiva crizei refugiaþilor”,
a declarat Snegovaia. Merkel nu
este aºteptatã la Conferinþã. Mi-
nistrul german de Externe Frank-
Walter Steinmeier este cel care va
conduce negocierile cu reprezen-
tanþii strãini de rang înalt.
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Anunþul tãu!
DIRECÞIA JUDEÞEANÃ DE PAZÃ ªI SERVI-

CII DOLJ. În conformitate cu prevederile art. 1 din
Regulamentul-cadru privind stabilirea principii-
lor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzãtor funcþiilor con-
tractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar plãtit din
fonduri publice, aprobat prin Hotãrârea nr.286/
2011, astfel cum a fost modificat prin Hotarârea
de Guvern nr.1027/2014, Direcþia Judeþeanã de
Pazã ºi Servicii Dolj  organizeazã concurs la se-
diul din str. Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocu-
parea a opt posturi vacante în regim contractual,
pe perioadã nedeterminatã de paznic din cadrul
Serviciului Pazã. Concursul pentru ocuparea
postului vacant va consta în 3 etape succesive,
dupã cum urmeazã: - selecþia dosarelor de în-
scriere; - proba scrisã - 07.03.2016 ora 10,oo; -
interviul – 10.03.2016 ora 10,oo. Potrivit art.3 din
acelaºi Regulament-cadru, în vederea participã-
rii la concurs, candidatul trebuie sa îndeplineas-
ca urmãtoarele condiþii: Condiþii generale: a) are
cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a statelor aparþinând
Spaþiului Economic European ºi domiciliul în
România; b) cunoaºte limba românã, scris ºi vor-
bit; c) are vârsta minimã reglementatã de preve-
derile legale; d) are capacitate deplinã de exerci-
þiu; e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare
postului pentru care candideazã, atestatã pe baza
adeverinþei medicale eliberate de medicul de fa-
milie sau de unitãþile sanitare abilitate; f) îndepli-
neºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechi-
me sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor
postului scos la concurs; g) nu a fost condam-
natã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni
contra umanitãþii, contra statului ori contra auto-
ritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor
fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite
cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exer-
citarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a in-
tervenit reabilitarea. Condiþii specifice: - studii
medii/generale ºi atestat specialitate agent de
securitate; Dosarele de înscriere la concurs se
vor depune pânã pe data de 26.02.2016, la sediul
Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj din str.
Constantin Lecca, nr. 32. Informaþii suplimentare
ºi bibliografia se pot obþine de la Directia Jude-
teana de Paza si Servicii Dolj, Compartiment Re-
surse Umane la telelefon  0251/415841.

SC APOLODOR EXPLOCONSTRUCT SRL,
titular al proiectului „Construire Bloc Locuinþe
S+P+4E”, anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj-
Avizare Fãrã Acord de Mediu, pentru proiectul
menþionat, propus a fi amplasat în Jud. Dolj, Mun.
Craiova, Str. George Breazu, nr. 6A. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul APM Dolj, Mun.
Craiova, Str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-J în-
tre orele 8.00-16.00 ºi vineri între orele 8.00-14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: http:/
/.arpmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înain-
ta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii
prezentului anunþ, pânã la data de 17.02.2016.
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ANUNT

Comuna Cârcea organizeazã la sediul Primãriei Cârcea, din Cârcea, str. Aeropor-
tului nr. 45 concurs în data de 23.02.2016, orele 10,00 (probã scrisã), pentru ocuparea
pe perioadã nedeterminatã a funcþiei contractuale de execuþie, vacante, de inspec-
tor de specialitate gradul IA în cadrul compartimentului financiar-contabil.

Concursul pentru ocuparea funcþiilor publice vacante constã în susþinerea a 3 etape,
dupã cum urmeazã:

-selecþia dosarelor
-proba scrisã -23.02.2016, orele 10,00
-interviul –data ºi ora susþinerii probei interviu se afiºeazã odatã cu rezultatele

probei scrise.

In vederea participãrii la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþii genera-
le, conform art. 3 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotãrâ-
rea Guvernului nr. 286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare si totodata ur-
matoarele conditiii specifice:

-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã
duratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în domeniul: ºtiinþe economice

 -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani;
Pentru înscrierea la concurs candidaþii vor prezenta un dosar de concurs care va conþine

documentele prevazute la art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor con-
tractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin
Hotãrârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
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-Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, actualizatã
-Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã cu modificãrile ºi com-

pletãrile ulterioare
-Legea 82/1991 a contabilitãþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
-OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situaþiile fi-

nanciare anuale individuale ºi situaþiile financiare anuale consolidate, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare

-Legea 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare

-Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenþei ºi de insolventã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare

-OMFP nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanþarea ºi plata cheltuielilor instituþiilor publice, precum ºi organiza-
rea, evidenta ºi raportarea angajamentelor bugetare ºi legale, cu modificãrile ºi com-
pletarile ulterioare

-OUG nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achiziþie publicã, a contractelor
de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifi-
carile ºi completãrile ulterioare

-HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziþie publicã din <LLNK 12006    34180 301   0 45>
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achi-
ziþie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de conce-
siune de servicii

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publi-
cãrii anunþului in Monitorul Oficial al României, partea a III- a, la sediul Primãriei
Cârcea, din Cârcea, str. Aeroportului nr. 45.

   Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primariei Cârcea, din Carcea, str. Aero-
portului nr. 45, tel: 0251458121, 0251458107, d-na Georgescu Viorica Mihaela.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

Staþiunea de Cer-
cetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoare-
le produse lactate:
 - lapte pasteurizat

la pungã de 1litru
-  lapte integral
-  brânzã de vacã
-  viþei cu greutatea

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

OFERTE SERVICIU
Salon de înfrumuseþare
angajeazã persoanl fri-
zerie- coafurã, mani-
chiurã- pedichiurã, cos-
meticã. Telefon: 0764/
125.224.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domiciliu
Telefon: 0251/446.535;
0760/071.644.
Doamnã serioasã bonã
numai pentru copii rog
seriozitate. Telefon:
0762/850.986.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în Bu-
cureºti (zona Dristor).
Telefon: 0724/167.883.
Vând garsonierã Bucu-
reºti, ªoseaua Panduri
(vis-a -vis de Spitalul Cli-
nic Panduri) Telefon:
0741/072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Filiaºi- apartament 2 ca-
mere, central, etaj 1. Tele-
fon: 0758/883.182
Vând apartament 2 ca-
mere în Sinaia. Telefon:
0722/963.871.
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, mi-
crocentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon: 0746/
660.001.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 came-
re decomandate Brazdã
parter. Telefon: 0762/
280.739.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ dependinþe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile superîm-
bunãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.
 Vând casã 250 mp ºi
curte 500 mp renovatã, în
localitatea Segarcea. Te-
lefon: 0764/366.984
VÂND casã, cartier Ro-
maneºti, str. Bucura, nr.
86A. Telefon: 0761/
449.236.

Proprietar vând casã nouã
Bordei + 700 m.p. curte, vie
+ pomi sau schimb cu
apartament + diferenþã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând casã nouã Bordei
cu 700 m teren vie, pomi
sau schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/418.864.
VÂND urgent casã Catar-
giu, 45.000 Euro. Telefon:
0722/297.009.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.

TERENURI
Vând teren agricol 2,65
ha pe raza comunei Mâr-
ºani, cadastru, taxe la zi,
preþ 3000 euro/ha. Tele-
fon: 0766/694.623.
7000 mp, Bodãeºti (Meli-
neºti) deschidere 270 m.
Telefon: 0770/842.054.

VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova- Cartier ªimnicu
de Jos la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Naþio-
nalã Craiova- Bechet, lo-
calitatea Secui. Preþ con-
venabil. Telefon: 0764/
214.269.
Vând teren 1000 m Câr-
cea 10.000 Euro. Telefon:
0752/641.487.
Vând 5000 m gara Pie-
leºti, 20.000 Euro ºi par-
celat. Telefon. 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie,
fabricaþie 2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon: 0744/
780.550.
Logan 2006, 105.000
Km - proprietar, înmatricu-
lat, 1850 Euro negociabil.
Telefon: 0723/605.807.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar- de nouã, super întreþi-
nutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inma-
triculata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS; Ser-
vodirectie; Xenon; - Interior
recaro; Pret 2700 Euro,
negociabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 13 februarie 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare
pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de

regimuri alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii me-

dicale vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei”
din comuna Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Telefon: 0766/581.157.

Vând auto Volkswagen
Golf 4 din 2002, înmatri-
culat în România, benzi-
nã. Detalii la telefon: 0768/
954.944.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând solar 100 mp pro-
fesional din arcade
montate pe pivoþi. Se
mutã rapid pe altã cul-
turã sezonierã. Telefon:
0786/391.745.
Vând COMBINÃ CP.12 ºi
LADA 1025 (eventual
subansamble). Telefon:
0730/304.591.
Vând motosapã RURIS
6,5 CP 5 ore de folosire –
1200 Ron. Telefon: 0746/
125.821.
Vând sãpun de casã 4
lei/kg, televizor color cu
telecomandã - 80 lei,
drujbã electricã Einºel
cu lanþ rezervã nou -
220 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 telefoane mobile,
1 tabletã, 1 mobil noi. Preþ
200 lei. Telefon: 0762/
728.493.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Telefon:
0727/884.205.
Vând robot (PLANETA-
RIA) 3 funcþii marcã ger-
manã, hainã de piele de
cãprioarã nouã lungã.
Telefon: 0752/236.667.

Vând frigider 320 litri, bo-
canci, ghete, pantofi mili-
tari noi piele negru, piese
Dacia noi, calculator in-
struire copii prin televozor,
telefon Eboda sigilat, piei
bovinã ºi oaie vopsite. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele mã-
rimea 43 îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/808.490
dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi, reductor
oxigen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare gaz
sobã D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil, cã-
ruþ copil sport - 50 lei. Te-
lefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
Vând maºini de tricotat Fi-
neþea, triploc, maºinã de
surfilat. Telefon: 0745/
589.825.

Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci în ci-
mitirul Sineasca. Telefon:
0763/506.962; 0768/
437.838.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor color
Philips 100 lei, bicicletã
copii 50 lei, 2 gropi fãcute
Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ
bun. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.

Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea, po-
lizor 2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament mo-
bilat Valea Roºie. Telefon:
0351/433.875.
Închiriez camerã cãmin
mobilatã (lângã Confecþii).
Telefon: 0767/305.817.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Tele-
fon: 0744/629.775.
MATRIMONIALE
Domn serios cu locuinþã
lângã Craiova caut doam-
nã serioasã pentru priete-
nie, cãsãtorie. Telefon:
0763/722.683.
Caut doamnã serioasã
vârsta 45-55 ani pentru
prietenie- cãsãtorie. Tele-
fon:0785/103.411.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

DECESE
Domnul dr. GHEORGHE
POPILIAN, reputat ar-
heolog al provinciilor
romane ºi specialist în
cercetarea ceramicii
romane, fost director
al Institutului de Cerce-
tãri Socio-Umane al
Academiei Române
Craiova, a plecat dintre
noi. Membrii Institutu-
lui de Arheologie “Va-
sile Pârvan” Bucureºti
care au avut onoarea
ºi bucuria de a-l cu-
noaºte ºi lucra cu dân-
sul îi vor pãstra o vie
amintire. Dumnezeu sã
îl odihneascã!
CONDOLEANÞE
Colectivul   Primãriei
comunei  Podari, jude-
þul Dolj, este  alãturi de
dl. Gheorghiþã  Con-
stantin, primarul comu-
nei Podari, în clipele
grele de încercare, ca
urmare a decesului
mamei domniei sale.

Colectivul Consiliului
Local  Podari, judeþul
Dolj, este  alãturi de dl.
Gheorghiþã  Constantin,
primarul comunei Po-
dari, în clipele grele de
încercare, ca urmare a
decesului mamei dom-
niei sale.
Clinica Chirurgie Orto-
pedie Pediatricã a Spi-
talului Nr.1 Craiova ex-
primã regretul profund
la aflarea ºtirii, cã asis-
tenta SANDA GOGHEZ
a încetat din viaþã dupã
o lungã ºi grea suferin-
þã. Ne aducem aminte
de întreaga sa activita-
te cu înaltã încãrcãtu-
rã profesionalã pe
care a desfãºurat-o în
Clinica noastrã, fiind
consideratã una din-
tre cele mai bune asis-
tente. Familiei îndolia-
te, prietenilor ºi cole-
gilor sãi, sincere con-
doleanþe! Prof. dr. Cor-
neliu Sabetay ºi Co-
lectivul Clinicii.
COMEMORÃRI

Azi ar fi împlinit 83 de
ani. Dar pentru DUMI-
TRU ILIE, din Robãneºti,
cursa vieþii s-a oprit la
„borna” 71. Regrete
eterne. Familia.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
11:00 – POLO – Super Liga Naþionalã: Di-

namo – Steaua / 16:00 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: Ferencvaros – Rostov Don
/ 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul –
CSMS Iaºi, Astra – CFR Cluj / 23:05 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Deportivo – Betis.

DIGI SPORT 2
13:00 – TENIS (F) – Turneul de la Sankt

Petersburg, în Rusia: semifinale / 17:00 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Real Madrid – Bilbao /
19:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSM
Oradea –Atlassib Sibiu / 21:45 – FOTBAL
Italia – Serie A: Juventus – Napoli / 0:00 –
FOTBAL Argentina – Primera Division: San
Lorenzo – Sarmiento / 3:00 – CURSE DE TU-
RISME – Nascar Daytona International Spe-
edway, în SUA.

DIGI SPORT 3
17:00 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-

lor: Wisla Plock – Celje Pivovarna / 19:00 –
BASCHET (M) – Liga Naþionalã: U-BT Cluj –
BC Mureº / 21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Valencia – Espanyol.

DIGI SPORT 4
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Empoli –

Frosinone / 18:00, 21:00 – FOTBAL Franþa –
Ligue 1: Paris SG – Lille, Montpellier – Tou-
louse / 23:00 – HANDBAL (M) – Liga Cam-
pionilor: Beºiktaº – Veszprem.

DOLCE SPORT 1
15:00 – TENIS (M) – Turneul de la Rotter-

dam, în Olanda / 18:00, 20:30 – FOTBAL –
Liga I: Viitorul – CSMS Iaºi, Astra – CFR Cluj

/ 23:05 – FOTBAL Spania – La Liga: Deporti-
vo – Betis / 3:00 – BASCHET NBA: “All Star
Saturday Night”.

DOLCE SPORT 2
17:00 – RUGBY – Cupa Europeanã a Na-

ºiunilor: Spania – România / 21:30 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Valencia – Espanyol.

* Site-ul Dolce Sport nu a fãcut public ºi
programul celorlalte douã canale, 3 ºi 4.

EUROSPORT 1
11:15 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la

Crans-Montana, în Elveþia / 14:45, 17:00 –
FOTBAL Anglia – Premier League: Sunder-
land – Manchester United, Crystal Palace –
Watford / 21:15 – BIATLON – CM, la Presque
Isle, în Statele Unite / 2:45, 5:45 – SCHI AL-
PIN – CM, la Naeba, în Japonia.

EUROSPORT 2
10:00, 11:15 – SANIE – Cupa Mondialã,

la Altenberg, în Germania / 12:15 – SCHI
FOND – CM, la Falun, în Suedia / 13:30 –
SCHI ACROBATIC – CM FIS, la Idre, în Sue-
dia / 16:30, 19:30 – FOTBAL Germania –
Bundesliga: Dortmund – Hannover, Koln –
Frankfurt / 21:45 – FOTBAL DE SALÃ – Cam-
pionatul European, la Belgrad, în Serbia, fina-
la: Rusia – Spania.

LOOK TV
21:00 – FOTBAL Belgia – Pro League: An-

derlecht – Waragem / 0:00 – FOTBAL Argen-
tina – Primera Division: San Lorenzo – Sar-
miento.

LOOK PLUS
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul –

CSMS Iaºi, Astra – CFR Cluj.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:

Potaissa Turda – Minaur Baia Mare / 14:00,
16:30, 19:00 – FOTBAL – Liga I: CS U Craio-
va – Petrolul, Poli Timiºoara – FC Voluntari,
Dinamo – FC Botoºani / 21:30 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Barcelona – Celta Vigo / 0:15,
2:15 – FOTBAL Argentina – Primera Division:
Boca Juniors – Atletico Tucuman, Belgrano –
River Plate.

DIGI SPORT 2
13:30 – FOTBAL Italia – Serie A: Milan –

Genoa / 15:30 – TENIS (F) – Turneul de la
Sankt Petersburg, în Rusia: finala / 18:00 –
HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Montpel-
lier – Barcelona / 20:00 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: Fleury Loiret – HCM Baia
Mare / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Fio-
rentina – Inter.

DIGI SPORT 3
11:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM Târ-

goviºte – Medicina Tg. Mureº / 13:30 –
HANDBAL (M) – Cupa EHF: Granollers – Di-
namo / 15:00 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor: Thuringer – Larvik / 17:00, 19:15 –
FOTBAL Spania – La Liga: Sevilla – Las Pal-
mas, Getafe – Atletico Madrid / 22:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Nice – Marseille.

DIGI SPORT 4
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Socie-

dad – Granada / 15:00, 18:00 – FOTBAL Fran-
þa – Ligue 1: Lyon – Caen, St. Etienne – Mo-
naco / 20:00 – HANDBAL (F) – Liga Campio-
nilor: Buducnost – Gyor / 21:30 – HAND-

BAL (M) – Liga Campionilor: Flensburg – Kiel.
DOLCE SPORT 1
14:00, 16:30, 19:00 – FOTBAL – Liga I: CS

U Craiova – Petrolul, Poli Timiºoara – FC Vo-
luntari, Dinamo – FC Botoºani.

DOLCE SPORT 2
13:30 – HANDBAL (M) – Cupa EHF: Gra-

nollers – Dinamo / 16:00 – RUGBY – Turneul
celor 6 Naþiuni: Italia – Anglia / 18:15 – FOT-
BAL Anglia – Premier League: Manchester
City – Tottenham / 20:00 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: Fleury Loiret – HCM Baia
Mare.

* Site-ul Dolce Sport nu a fãcut public ºi
programul celorlalte douã canale, 3 ºi 4.

EUROSPORT 1
11:15 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la

Crans-Montana, în Elveþia / 14:00, 16:05 –
FOTBAL Anglia – Premier League: Arsenal –
Leicester, Aston Villa – Liverpool / 18:45 – BIA-
TLON – CM, la Presque Isle, în Statele Unite /

EUROSPORT 2
9:45, 11:15 – SANIE – Cupa Mondialã, la

Altenberg, în Germania / 12:30 – SCHI FOND
– CM, la Falun, în Suedia / 13:15 – SCHI ACRO-
BATIC – CM FIS, la Idre, în Suedia / 16:30,
18:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Ham-
burg - Monchengladbach, Augsburg – Bayern
Munchen.

LOOK TV
14:00, 16:30, 19:00 – FOTBAL – Liga I: CS

U Craiova – Petrolul, Poli Timiºoara – FC Vo-
luntari, Dinamo – FC Botoºani / 0:15, 2:15 –
FOTBAL Argentina – Primera Division: Boca
Juniors – Atletico Tucuman, Belgrano – River
Plate.

Mult timp colege la echipa naþio-
nalã, Simona Gogîrlã ºi Carmen Ama-
riei, se vor afla, astãzi, faþã-n faþã în
Polivalenta craioveanã. Între cei doi
tehnicieni a existat un diferend în star-
tul sezonului, când transilvãnencele
au refuzat sã mai vinã la un turneu
amical în Bãnie, dupã ce Gogârlã a
declarat cã „dacã jucam cu echipe care
au luptat în play-out (n.r. fãcând refe-

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-A

Duel Gogîrlã – Amariei, la PolivalentãDuel Gogîrlã – Amariei, la PolivalentãDuel Gogîrlã – Amariei, la PolivalentãDuel Gogîrlã – Amariei, la PolivalentãDuel Gogîrlã – Amariei, la Polivalentã
SCM Craiova – U Alexandrion Cluj, astãzi,

18:00, meci netelevizat

rire la Cluj) sau nou promovate (n.r.
Mãgura Cisnãdie) nu ne puteam face
o impresie”. Amintim, Craiova înche-
iase sezonul regulat pe locul 4, pentru
ca dupã play-off sã încheie pe 5.

SCM se prezintã la aceastã parti-
dã douã eºecuri consecutive, 30-32
la Braºov ºi 17-22, acasã, cu Roman.
De partea cealaltã, dupã o înfrânge-
re cu aceeaºi HCM Roman, 21-28 în

Moldova, Clujul a dispus la 10 go-
luri (35-25) de “lanterna” Sebeº. Tot
o diferenþã de  10 “lungimi” se înre-
gistrase ºi în “directul”din toamnã,
Craiova impunându-se sub Feleac
cu 38-28 (17-15). “Ne aºteaptã un
meci foarte greu, având în vedere
cã în componenþa lotului Clujului,
sunt multe jucãtoare tinere dornice
de afirmare. Important este sã tra-

tãm cu seriozitate acest
meci, sã jucãm cu multã
ambiþie ºi sã arãtãm ca o
echipã în teren. Sper într-
o concentrare maximã pe
tot parcursul jocului,
pentru a evita greºelile”,
a spus Simona Gogârlã,
în cadrul unei conferinþe
de presã susþinute joi.

„Va fi o partidã grea, în
care trebuie sã facem tot
posibilul sã obþinem cele
trei puncte. Ambiþie, dã-
ruire, atitudine, determina-
re, toate acestea sã fie cu
noi”, a afirmat ºi extrema
dreaptã a SCM-ului, Cã-
tãlina Cioaric.

“Este un meci impor-
tant pentru noi, cred cã avem cu un
moral destul de ridicat. Important este
sã facem un joc foarte bun. Noi vi-
zãm foarte mult meciul cu Rapidul,

Restul partidelor: HCM Roman – CSM
Ploieºti, HC Dunãrea Brãila – CS Mãgura
Cisnãdie, CS Rapid USL Metrou Bucureºti –
HC Alba Sebeº (toate sâmbãtã), ASC Corona
Braºov – CSM Unirea Slobozia (luni). S-au
jucat deja partidele: HC Zalãu – HCM Baia
Mare 26-36, HCM Râmnicu Vâlcea – CSM
Bucureºti 19-38.

1. CSM Buc.* 57 8. Zalãu* 26
2. Baia Mare* 54 9. Vâlcea* 24
3. Braºov 35 10. Cluj 19
4. Roman 32 11. Slobozia 16
5. Brãila 31 12. Cisnãdie 13
6. Ploieºti 30 13. Rapid 9
7. CRAIOVA 26 14. Sebeº 4
* - un joc în plus.

Programul celorlalte echipe craiovene de salã
În afara handbalistelor, restul team-urilor din Bãnie aflate în elitã vor

evolua în deplasare în acest final de sãptãmânã. Lideri neînvinºi în Divizia
A1, voleibaliºtii au la o primã vedere un joc uºor, ei întâlnind tot echipa
Clujului. Craiovenii au stat runda precedentã, câºtigând la “masa verde”
contra Tomisului Costanþa, care s-a retras din campionat, în timp ce “U” a
încasat-o, “acasã”, de la Ploieºti, 3-1. Încleºtarea directã din tur a fost una
fãrã istoric, 3-0 în favoarea lui Licã ºi compania.

Trecând la echipa femininã, fãrã succes în retur ºi cu doar un set cucerit
în patru partide, team-ul pregãtit de Alexandru Cosma se aflã în  misiune
imposibilã, având de înfruntat liderul ºi campioana en-titre, Alba Blaj. În tur,
Blajul s-a impus categoric, 3-0.

Finalmente, baschetbaliºtii dau piept cu Phoenix Galaþi, în runda finalã a
sezonului regulat. Bãieþii lui Oliver Popovic, care deja sunt în play-off, vin
dupã un succes entuziasmant cu U-BT Cluj, 91-81, miercuri searã, la
Polivalentã. Tot atunci, moldovenii reuºeau una dintre marile surprize ale
campionatului, 83-74, la Galaþi, cu BC Mureº.În tur, Craiova ºi Phoenix au
oferit o partidã cu peste 200 de puncte, alb-albaºtrii câºtigând cu 108-94.

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 –
ETAPA A 16-A

CS “U” Cluj – SCM U CRAIOVA (sâm-
bãtã, 16:00), CS Arcada Galaþi – CSM
Bucureºti, AS Volei Club Caransebeº –
ACS Municipal Zalãu, CS Unirea Dej –
LMV Tricolorul Ploieºti, VCM PLS Pia-
tra Neamþ – CS Dinamo Bucureºti (tot
sâmbãtã). CS ªtiinþa Explorãri Baia
Mare va câºtiga la “masa verde” me-
ciul cu Tomis Constanþa, deoarece cam-
pioana s-a retras din competiþie.

1. CRAIOVA 40 7. Dej 18
2. Zalãu 35 8. CSM Buc. 15
3. Baia Mare 33 9. Dinamo 12
4. Caransebeº 29 10. U Cluj 10
5. Galaþi 29 11. Piatra N. 9
6. Ploieºti 25

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 –
ETAPA A 16-A

CS Alba Blaj – SCM U CRAIOVA
(sâmbãtã, 18:00), CS “U” Cluj – ACS
Penicilina Iaºi, CS Rapid Bucureºti –
VC Unic LPS Piatra Neamþ, ªtiinþa Ba-
cãu – CSM Bucureºti (tot sâmbãtã),
CSM Târgoviºte – CSU Medicina
Tg. Mureº (duminicã). CS Dinamo
Bucureºti – CSM Lugoj s-a disputat
asearã.

1. Alba Blaj* 41 7. Lugoj 17
2. CSM Buc. 40 8. Piatra N.* 14
3. Târgoviºte 36 9. Iaºi 14
4. Dinamo 33 10. CRAIOVA9
5. Bacãu 27 11. U Cluj 6
6. Tg. Mureº 27 12. Rapid 0
* - un joc mai puþin.

BASCHET (M) –
LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 22-A

CS Phoenix Galaþi – SCM U CRA-
IOVA (sâmbãtã, 19:00, ca de altfel toa-
te meciurile rundei), CSM CSU Ora-
dea – CSU Atlassib Sibiu, U-BT Cluj
– BC Mureº Tg. Mureº, BC SCM Ti-
miºoara – Steaua CSM Eximbank, CS
Gaz Metan Mediaº – CS Dinamo Bu-
cureºti, CS Energia Tg. Jiu – BCMU
Piteºti.

1. Oradea 37 7. Dinamo 31
2. U-BT Cluj 35 8. Tg. Jiu 30
3. BC Mureº 35 9. Galaþi 29
4. Steaua 35 10. Timiºoara26
5. CRAIOVA 34 11. Piteºti* 26
6. Sibiu 34 12. Mediaº 23
* - echipã penalizatã cu 3 puncte.

de peste douã sãptãmâni, care va fi
un meci foarte disputat”, a declarat
antrenoarea Clujului, Carmen Ama-
riei, citând site-ul clubului transilvan.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
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1. Astra 23 13 7 3 38-26 46
2. Viitorul 23 12 7 4 45-24 43
3. Dinamo 23 11 8 4 30-23 41
4. Steaua 23 11 7 5 31-21 40
5. Pandurii 23 11 7 5 30-24 40
6. ASA 23 8 11 4 26-19 35
7. CSMS Iaºi 23 8 8 7 18-22 32
8. Craiova 23 7 6 10 23-25 27
9. Botoºani 23 6 8 9 30-32 26
10. CFR Cluj 23 7 9 7 27-23 24
11. ACS Poli 23 4 9 10 21-32 21
12. Concordia 23 3 8 12 21-38 17
13. Voluntari 23 2 9 12 21-39 15
14. Petrolul 23 2 8 13 16-29 8
Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a XXIV-a
Meciul ASA Tg. Mureº - Pandurii Tg. Jiu s-a jucat asearã

Sâmbãtã, 13 februarie
Ora 18.00 FC Viitorul - CSMS Iaºi
Ora 20.30 Astra Giugiu - CFR Cluj

Duminicã, 14 februarie
Ora 14.00 „U” Craiova - Petrolul Ploieºti
Ora 16.30 Poli Timiºoara - FC Voluntari
Ora 19.00 FC Dinamo - FC Botoºani

Luni, 15 februarie
Ora 20.30 Concordia Chiajna - FC Steaua

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Campionatul se reia în acest
week-end, iar Universitatea debu-
teazã într-un meci oficial în 2016
împotriva ultimei clasate, Petro-
lul. Faþã de sezonul trecut, alb-
albaºtrii sunt mai puþini, fiindcã
Bawab a ajuns la Steaua, iar pe
Bãlgrãdean, Curelea ºi Ferfelea nu
se mai conteazã, deºi ei îºi înca-
seazã salariile de 8-10 mii de euro
pe lunã. ªi de pe bancã au dispã-
rut câteva personaje, Emil Sãn-
doi acceptând rezilierea con-
tractului, iar Adrian Popescu a
fost trimis sã pregãteascã junio-
rii. A rãmas, în schimb, Daniel
Mogoºanu, care îl asistase pe
Sãndoi ºi la câteva meciuri de
anul trecut. Fost antrenor la
echipa-satelit, Mogoºanu n-are
patalama de “principal” ºi de aceea
conducerea clubului l-a avansat
director tehnic. Fiindcã e nevoie
ºi de un tehnician cu licenþã PRO,
Victor Naicu va îndeplini de jure
acest rol, el fiind de facto antre-
nor secund. Mogoºanu nu-l poa-
te utiliza pe Popov, accidentat, iar
Kay este ºi el incert.

La acest meci, Universitatea
are ambii delegaþi suspendaþi, atât
Silvian Cristescu, cât ºi Emil Pie-
leanu primind sancþiuni de douã
etape din partea Comisiei de Dis-
ciplinã, fiindcã au protestat vehe-
ment la meciul pierdut acasã cu
FC Voluntari.

Pentru fanii care nu se tem de
ploaie, care vor sã-ºi ducã iubi-
tele la stadion de Valentine’s Day
sau care vor sã scape de ele pen-
tru douã ore ºi sã vadã douã echipe
de play-out, biletele la meci sunt
5, 10, 15 ºi 25 de lei ºi se gãsesc
peste tot, de la stadion pânã la
magazinul clubului sau la Domo,
Germanos, Vodafone, Orange ’i
OMV. Pentru cei care vor sã stea
lejer în fotoliu ºi sã-ºi cumpere
bere de banii de bilet, meciul se
transmite pe Digisport 1, Dolce
Sport 1 ºi Look TV. Arbitrul se
anunþã astãzi dupã-amiazã, dar

Universitatea
Craiova joacã
duminicã, de la
ora 14, pe
“Extensiv”,
primul meci
oficial de anul
acesta, contra
Petrolului

Universitatea Craiova – Petrolul PloieºtiUniversitatea Craiova – Petrolul PloieºtiUniversitatea Craiova – Petrolul PloieºtiUniversitatea Craiova – Petrolul PloieºtiUniversitatea Craiova – Petrolul Ploieºti
Duminicã, ora 14, stadion: “Extensiv”
Universitatea: Straton – S. Achim, Iliev, Acka, Vãtãjelu –

Madson, Mateiu – Ivan, Zlatinski, Bancu - Nuno Rocha. An-
trenor: Daniel Mogoºanu. Rezerve: L. Popescu – Dumitraº,
Izvoranu, Herghelegiu, Mãzãrache, R. Petre, Bãluþã.

Petrolul: Cobrea – Peteleu, Inez, Prestia, Pulhac - Asta-
fei, Ziani, Marinescu, Zoubir - Pacar, Paolucci. Antrenor:
Constantin Schumacher. Rezerve: I. Popescu - Miºelãricu,
Gavrilã, Varga, Michail, Bucºã, Guerriero.

Echipa a doua a Universitãþii Craiova a încheiat
la egalitate, scor 2-2, partida amicalã susinutã ieri
dupã-amiazã, la Calafat, în compania formaiei
Dunãrea. Golurile craiovenilor au fost marcate în
prima reprizã de Surugiu ’i Burlacu. “Satelitul”
Universitãþii a arãtat astfel: Vlad – Cojocaru, Dina,

sigur nu va fi Balaj, care a con-
dus asearã ASA – Pandurii.

Mogoºanu vrea sã profite de lipsa
de omogenitate a Petrolului
Daniel Mogoºanu, este con-

vins cã echipa se va prezenta bine
la debutul oficial în 2016 ºi se va
impune în faþa Petrolului, echipã
care a schimbat mulþi jucãtori în
pauza competiþionalã: “Venim
dupã o perioadã delicatã ca rezul-
tate, nu am mai câºtigat de cinci
meciuri ºi am ratat obiectivul,
purtãm povara unor nerealizãri,
aºa cã este o mare presiune asu-
pra noastrã. Meciul cu Petrolul va
fi unul  cu încãrcãturã, dar sunt
convins cã ne vom prezenta bine
ºi vom câºtiga. Chiar dacã se aflã
pe ultimul loc, nu trebuie sã sub-
estimãm Petrolul, fiindcã nu mai
este echipa de pânã acum. Au
schimbat mult la nivelul lotului,
au mai multã calitate, dar proba-
bil suferã la capitolul omogenita-
te, iar noi trebuie sã profitãm de
acest lucru”.

Mogoºanu a afirmat cã Univer-
sitatea nu mai are un obiectiv con-
cret pentru acest campionat, ci
doar sã aibã o constanþã în joc ºi
rezultate. Ca sã mai prindã play-
off-ul, alb-albaºtrii trebuie sã câº-
tige toate cele trei meciuri, ASA
sã nu ia niciun punct, iar Iaºiul
sã piardã un meci ºi sã mai facã
mãcar un egal. “Obiectivul rãmas
pentru restul sezonului este sã adu-
nãm cât mai multe puncte, iar la
final vom trage linie ºi vom ve-
dea unde ne aflãm. Ne propunem
sã jucãm fotbal, sã nu mai avem
inconstanþã în rezultate. Pânã
acum aveam câteva meciuri
bune, apoi urma o cãdere” a spus
Mogoºanu. Acesta s-a referit ºi
la pregãtirea din Antalya ºi la ju-
cãtorii ofertaþi de Steaua, dar care
au rãmas în Bãnie: Ivan, Mateiu,

Bancu ºi Vãtãjelu: “Principalul
câºtig în pauza de iarnã, este gru-
pul în sine, care a avut o atitudi-
ne foarte bunã în pregãtire. De
asemenea, este un lucru pozitiv
rãmânerea jucãtorilor care erau
doriþi de Steaua. Îi înþeleg într-
un fel, te simþi într-un anumit fel
când un club mult mai mare îþi
face o ofertã. Ei trebuie sã ges-
tioneze foarte bine urmãtoarea
perioadã, fiindcã toatã lumea va
fi cu ochii pe ei”.

Numirea lui Mogoºanu nu
este agreatã de fanii craioveni,
care-ºi doreau un antrenor cu
nume. “Important este cã mã
simt sprijinit de conducerea clu-
bului, deºi adevãratul sprijin þi-l
oferã doar rezultatele” a fost
rãspunsul lui “Mogo”.

Iliev: “Nu cred
cã putem retrograda”

Noul cãpitan al Craiovei, Valen-
tin Iliev, îi înþelege pe suporterii
olteni, care considerã cã echipa
este mai aproape de retrogradare
dupã ce a ratat play-off-ul ºi i-a
pierdut pe Bãlgrãdean ºi Bawab,
dar spune cã dimpotrivã, rezulta-
tele vor fi dintre cele mai bune,
întrucât grupul este unit ºi jocul a
fost unul bun în meciurile amica-
le. “Cât timp sunt ºanse teoretice,
putem spera chiar la cupele euro-
pene. E normal ca suporterii sã fie
sceptici, fiindcã am avut rezultate
slabe în ultimele meciuri din 2015,
dar eu nu cred cã putem retrogra-
da. Pufi ºi Bawab sunt doi jucã-
tori de mare valoare, e pãcat cã
nu mai fac parte din lotul nostru,
dar noi trebuie sã ne concentrãm
pe jucãtorii actuali ºi sã fim uniþi.
Din experienþã, pot spune cã im-
portanþa cea mai mare pentru echi-
pã este modul cum relaþioneazã
jucãtorii, cât de unit este grupul.
De asemenea, unui jucãtor nu-i

este suficientã calitatea, are nevo-
ie ºi de caracter ºi de atitudine
pentru a reuºi în carierã. Dacã
Ivan nu a ajuns la Steaua, înseam-
nã cã aºa a vrut Dumnezeu ºi e
mai bine pentru el. O sã vinã ºi
vremea unui transfer, dar pânã
atunci trebuie sã se concentreze
pe jocul sãu la Craiova”.

Ziani, transferul de marcã
al “lupilor galbeni”

Ultima clasatã în Liga I, Petro-
lul Ploieºti, ºi-a schimbat antreno-
rul, în locul experimentatului Mi-
hai Stoichiþã venind Constantin
Schumacher, tehnician mai con-
testat chiar decât Mogoºanu. În
iarna aceasta, prahovenii au pier-
dut jucãtori importanþi precum:
Pecanha, Ropotan, Moussa, Tu-
dose, Lemnaru, Tamuz ºi Nepo-
muceno, dar au adus înlocuitori

cu CV: Paolucci (Latina), Inez
(Botev Plovdiv), Miºelãricu (Vii-
torul), Begeorgi, Lesoimie (ambii
Ajaccio), Guerriero (Laval), Pacar
(Servette Geneva), Prestia (Par-
ma), I. Popescu (Dinamo), Gavri-
lã (Petrolul), Ziani (Fujairah), As-
tafei (Adanaspor), Stana (Ceahlã-
ul), Marcos (Nea Salamina). Din-
tre aceºtia, craioveanul Stana va
lipsi, fiind accidentat.

Algerianul Karim Ziani este unul
dintre numele sonore care au ajuns
în iarna aceasta în Liga I. Acum
în vârstã de 33 de ani, magrebia-
nul a costat-o pe Marseiile în 2007
nu mai puþin de 11 milioane de
euro, iar peste doi ani Wolfsburg
a plãtit pentru el 10 milioane de
euro. Din 2011, algerianul a fost
în lotul unor echipe din zona Gol-
fului, însã în ultimul an a jucat
foarte puþin, astfel explicându-se
ºi sosirea sa la Ploieºti.

Egal amical între
Universitatea II ºi Dunãrea Calafat

Drãghici, Luicã – Ciocotealã, Florea, Armã’elu –
Surugiu, Neac’u, Burlacu. Au mai intrat: Gabor,
Staicu, Jurj, Geanimu, Cãle, Iuga. Urmãtorul test
al Universitãii II Craiova va fi mari, de la ora 15.30,
contra celor de la Viitorul Cârcea. Partida se va
juca pe terenul sintetic de la Aeroport.
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